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HAFTAlıK SIYASI HABER VE YORUM DERGISI 

YENi TEHLiKELER 
YENiOLANAKLAR 

TüRKIYE'de bugün politik mücadelenin ön pl�na çıkan ılanı, faşizm 
tezaıhçısı işbirlikçi, tekelci sermaye ile demokratik hak ve özplükleri 
koruyup geliştirmek için mücadele eden işçi sınıfı, emekçi kitleler, tüm de
mokrat ve yurtseverler ariSındaki güncel çelişki urafında" belirleniyor. Bu 
Nkımdan bilimsel sosyalist hareketin, uktiklerini tesbit etmesi ve gerekle
rini yerine getirmesinde, gerici·faşist güçler ile ilerici�emokratik güçler 
ansındaki ıüncel çelişkinin belirlediği görevlerin büti.iıle ilişkisi içinde 
doğru değerlendirilmesini" büyük önemi var. Bu güncel çeli:fki ve çelişki
nin oruy .. koyduğu tehlikeler ve olanaklar birlikte olıunlaşmaktadır. Geri· 
d-faşist güçlerin toplumun büyük çoğunluğuna karşı giriştiği topyekun 
saldırı hem faşizm tehlikesinin önemini, hem de bu sınıfsal saflaşmanın en 
geniş kitleleree açık olMik görJJebilmesinin olanaklarını ortaya koymak. 
t3dır. 

au tehlike ve olanakları birlikte değerlendirmek, olanakların yarattılı 
potansiyeli fişizme karşı mücadelenin örgütlü güçleri haline dönüştürmekte 
somutlanıyor. Yalnızca son girılerin önemli gelişmelerini incelemek bu 
somutluğa açıklık getirmeye yetiyor. 

ABD ile Savunma işbirliği Anlaşması (SIA) imulandı. Bu anlqma 
Tirkiye için bUyük tehlikeler getiriyor. Şimdi emperyalizme karşı müwe
lede, ARD ilc imıalanan bu anlaşmanın Tiikiye için getirdiği tehlikeleri, 
lla*ımltlık ilişkilerinin sıçradığı yeni boyutları en geniş kitlelere anlatmak 
ve kitleleri harekete geçirmek gerekiyor. lşbirlikçiliği ne kadar açıla çık
mış da olsı tekelci burjuvaziyi ve onun politik güçlerini kendilerini savtm
malarının zor olduğu bu ihanet anlaşmasıyla birlikte mahkum etme, anti • 
• "'" .... y;J.li�l müc�ele"in hedeflerini daha geniş kitlelere benimsetme ola
nağını değerlendirmek gerekiyor. 

EN temel işçi haklarına yönelik yeni tehlikeler ortada. Demirel iktida
rı; işçiler:n kıdem tazminatları"ı ve başkaca emekliılk ikramiyelerini vergi
lendirmek, "Eşel·Mobil" denilen sistemle ve "Toplu Sözleşme Koordinas
yon Kurulu"nlJ'l yardımıyla ocretleri fiyatların gerisinde tutmiYI, böylece 
de sendikaları işlevsiz kıınııyı hesaplıyor. Bu tehlike işçi sınıfının bütii'1ü
nü, bütün sendikalırı tehdit ediyor. Bu saldırı da işçi sııııfının ve sendikal 
hareketin birliğini sağlamilnın kosullarını olgunlaştırıyor. 

ÖTE yandan, kendisinin belirlediği yasal çerçeveyi yapmak istedikleri 
için yeterli bulmayan ve yasalarda yapılan bir diıi filşistleştirmeden sonra 
gözünü AnayaQ'ya diken tekelci burjuvazinin bu saldırısı, zaten kısıtlı 
olan politik demokrilsiyi toptan yoketmeyi ve faşizmin "yasal" düzenle
mesini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Demokratik hak ve özgli'lüklere yöne
len �Idırı, demokrui güçlerinin saflarını genişletme ve seslerini yükseltme-
lerinde etken oluyor. 

GERIClLI�IN ve faşizmin sınıfsal güçleriyle, emperyalizme ve faşiz
me karşı olan sınıfsal güçler arasındaki çelişkinin derinleşmesi sli'eci teh· 
like ve olanakları birlikte gündeme getiriyor. Işçi sınıfının politik hareketi
nin mücadele hedefleri sınıfın bütimünü, işçi sınıfının talepleri geniş kitle
leri sarıyor. Işçi sınıfının hedeflerinin toplumun ezici çolunlulunca be· 
nimsenmesinin ve devrimci bir yükselişin olanakları ortada. Sorun da bu 
olanaA;ln en iyi şekilde deierlendirilmesinde. Bilimsel sosyalistler bu ola
naiı değerlendirip, en geniş kitleleri ilgilendiren en somut alanlarda kitl� 
leri eyleme sokacak teorik ve pratik birikime sahipler. Uluslararası deneyler 
ve Tiik:ye sosyalist hareketinin kendi deneyleri bunun için eşsiz bır kay· 
nalt oluşturuyor. Bu kaynak, toplumsal yaşamın her alanmda ve somut so
runlar etrafında en geniş kitle eylemleri için bütün olanakları deierlendire
rek mumkli'ı olan bütün adımları atmak, gerekli olan adımları mümkUn 
h.ılmak �in ısrarlı bir mücadeleyi sürdürmek zorunluA;unu ortaya koyuyor. 
Görev; yerine getirmek için de bütün kadrcları mücadelenin bUtirı alanla· 
rında cephe�'e siirmek ıerekiyor. Kitlelere öireterek ve kitlelerden öA;rene
rek, işçi sınıfı biliıninin teorik zenginliğini yaratıcı bir pratikle bUtUnleşti
rerek zafere varılac.ıktır. Zaferi kitleler kazanır, bilimsel sosyalist hareketin 
görevi de kitleleri kuanmaktır. Faşizmin 'le gericililin kitleleri sindlrmek 
için yürüttiilü saldırı aynı zanıında devrimci mücadeleye daha genış kitle· 
lerin katılmasının o:anaklarını geliştirmektedir. Bu saldırılar göA;Uslendikçe 
ve geri püskürtüldükçe kitleler dewim saflarına daha aktif, daha yılınsal 
olarak katılacaklardır. 

i �çl sınrfı faşist saldıııanııla boyun etmedilini her gün yeni bır alan
dil, yeniden yeniden oiUya koyuyor. Şinıdi demokrasi güçlerini tek bir 
uphede birleştirip dewimci, demokratik bir iktidara yürUyecek milyoni •• 
rı kucaklamaya hazırlanıyor. 

BUTüN olon,""l ... değerlendirerek. (GONOOZ MUTLUAV) 
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TLELE 
BOYUN 
G YORl 

Emperyalizm ve işbirfikçileri, tekeller ve �ist cinayet şebekeleri Yldınyor. i Ki 
smrfını. emekçileri, kldeleri yıldırmak, sindirmek, susturmU. için_o 

Ama işçiler, emekçiler, memurlar, yazarıM, hukukçular, bilim Idmtlan, pzet. 
ciler, sendikacılar, öğrencııer, sanatçılarj bilimsel sosyalistler, ilerici, demokrat, yurt
sever güçler, kitleler yılmıyor, sinmiyor, korkmuyor, sesini yükseltiyor! Bu ses dw da 
yükselecek. geleceğin ÖIlW ve aydınlık Tiikiyes.i sıJsturulamAyan kitlelerin onurlu rı» 
cadelesinden dolawtır ! 
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CIA'NIN "IRIINI}} 

PROVOKASYON PlANI 
*ABD TEMSILCILER MECLISI'NDEKI GöRüŞME

LERDE "ERMENISTAN GIZLI ORDUSU"NA KAR
ŞI ABD'NIN TüRKİYE'NlN YANıNDA TUTUM 
AUtASI ISTENEREK, "GIZLI ORDU üYELERI
NIN TüRKİYE'YE SIZMASINA KARŞI AMERI
KAN ISTIHBARAT ÖRGOTLERININ UYANıK OL
MASI" GöRüŞü SAVUNULDU. CIA GüDüMLü 
'ERMENISTAN GIZLI ORDUSU''NUN "MARK

SIST ECILIMLI" OLDUCU YAYıLARAK, BU ÖR
GüTON SOVYETLER BIRlıCı TARAFINDAN 
DESTEKLENDICI YALANIYLA DA CIA'NIN YE
NI ANTIKOMONIST TERTIPLERI TEZGAHLANI
YOR. 

ABD emperyaUzmlnln Thrki· 
ye'yt kesin uyduluk: ilişkileri için
de kendblne haglama, Ortadol!u 
halklanna karşı saldın planlan 
Için yurdumuz topraklannı gü
venilir bir sıçrama tahtası hali
ne getlnne planlan, Savunma 
İşbirliei Anlaşması'nın hazır· 
Lanmasıyla yeni boyutlara ulaş
b. 

NATO�nun Avrupalı üyelerlnı ve 
Japonya'yı daha hızb bır silah· 
lanınaya çaRudılar. Bu çevrele
rin çalnlannda, Avrupalı mütte· 
rıklerin daha hızlı sllBhlanması 
durumunda ABD'nln Basra Kör
tezi bölgesine daha yoRun bır si· 
lah ylRınaeı yapma olan_lı bula
bilece� açık açık ilan edUdl. 

lenmesi, ABD emperyalizmi tara· 
fından yeniden ele alınmaktadır. 
Bu konuda da başlıca hedener· 
den birl Türkiye dir. 

Bunun en açık göstergelerinden 
biri, Nisan ayının son hattasın· 
da ABD Temsilciler Mecıisi'nde 
yapılan görüşmeler olmuştur. KJ· 
sa bir süre önce 'lUrkiye'run Vatl· 
kan Büyükelçisi Vecdi Türel'in 
öldürülmesi üzerine &öz alan tem· 
silciler, emperyalizmin gizıı ser· 
visleri taratından klZışbn1an "Er· 
meni sorununu" CİA'nm 'lUrki· 
ye 'ye ve Ortadoeu bölgesine ye
ni sızmalan için kuılanma plan· 
lanm açıkça ortaya koymuş· 
lardır. 

öte yandan NATO planlama 
grubunun geçen hafta Brüksel' 
de yapb� son toplantıda da 
�ATO merkezlerinin Thrkiye' 
ye ilişkin planlan daha bir 
açlRa vuruldu. "Toplantının dı· 
şardan dinlenebUeceel" gibi mj. 
zansenlerle soeuk savaş planla· 
nna tam uygun esrarengiz bir 
antiMlvyetik havanın yaratıldıeı 
toplantıda, emperyalizmin Or
tadoeu'daki saldırgan amaçlan 
apaçık ortaya dökiildü. 

Emperyalizmin bu planlannda 
en önemli yeri tutanlardan biri 
Thrkiye'ydl. ABD'nin militarbt 
çevreleri, Ortadoeu bölgesindeki 
askeri güçlerlni yoeunıaşbrmak 
için öncelikle Türkiye'nin bir sal· 
dm üssü haline getirilmesine beL 
baglaınışlardı. 

"ERMENI" 
PROVOKASYON 

PLANI TüRKİYE'NIN 
SADAKATI 

Toplantl sonrasında yapılan 
açıklamalarda NATO' nun Av· 
rupalı müttetiklerinin silahlan
masını hızlandırmak amacıyla 
yeni yönergeler verlidi. Bu ara· 
da Washington'da da gemi azı
ya alan aşırı militarist çevreler, 

öte yandan Ortadotu bölgesin· 
de emperyallzmln giZLi servisleri· 
nin faaUyetinin hızlandınlması 
da büyük önem kazanmaktadır. 
SAVAK'ın lran'da yedlgı darbe· 
den sonra şimdi CtA'nın Orta· 
dol!u'dakl faaliyetlerinin örgüt-

Bu konuda en ilginç konu,ma
lardan birini yapan Georgla tem· 
sllcisi Demokrat Lerry Mc Do
nald, "Ermeni sorununa" ilişkin 
açıklamalara geçmeden önce 
şöyle demektedir: 

GÜlDEMiı BAŞiıDA 
ULUSA� BAGIMSIZLlK VE 

«AYYILDIZLI EsiR BAYRAK ... » • Can Açikgöz 

Vaıan satıctlan ve ululll bakımıızlık dü,man1an 
her yıl aidulu gibi bu i M.yu'da da yolun bir ideolo
jik nkhny. ,eçtiler. Ay ylldcdı b.yraıı iıçı ıınıfmm 
evrensel b.yrakmm kar'lIm. çıkardılar. Koyu bir mil· 
Iiyetçi hava eıtirdiler. Milliyetçilik ve milit.rizm bir
likle köruklendi. 

Yine Lam i Mayıs suuınd. ABD ile imzalan.n kö· 
lelik anlatmaları gürllilk basında yayınl&ndL Tabi! hepııi 
dctil. Ancak bir kısmı yaymlarıdı. Gizli cutulanlu bir 
yana, yayınl.anan.lar bile imzalanan i,birliAl anlatmala
nnın birer köleli.k .n!atması oldulunu, birer vatan .. tı-
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m kullanılmalı. (Zere bazı yurt ıopraklan ABD'ye terk 
ediliyor. Altında Demirel hükumetinin imzası \Lar. 

Imzalanan iıbirlil'i anlafmuına gi'lre ABD emper· 
yalizmine terlr. edilen yurt topraklarına ABD'rin çok 
YJlıhzh b.yraAının çekilme hakkı tanmıyor. AltıMa 
Demirel hWı.Wnetinin imzası var. 

Ve bu imzaluın ıahibi hulüımetin bl.fl, onunla be· 
r�er diğer ba,laıı, kıncası i,birlikçilerin tümu, baıbar 
batınyorlu "I Mayıs'da TUrk bayraltından b.,ka bir 
bayrak çekilerna" diye. 

Onıdı bir çeli,ki mi var? lIayır yok. Ortada açık 
bir dı,ııenbulık var. On ada i,birlikçililti .yyuk. çık.n 
ıekelci bısyuk buıjuvuirin bir oyunu var. Ortada yurt
severiikI<: hiçbir alı,veri,i kalmamıt olan buıjuvazinin 
ideolojik bir .aldLNI var. Kitleleri yantlımı, i,çi ıınıfı· 
nı uluw du larti'llIhlle yöneltme ç.balan var. Ortadı 
"ıy yddızlı esi r bayraAın" militanzmin ve milliyetçili. 
lin aracı halinI' letirilmeli giri,imleri var. 

Boylt olunca, buıjuvazinin yolunlqıırdıkı Ideolo
jik .aldırıyı p.ılkl.ırımtk, kitleleri yantltmuını önlemek 
görevi önem kazınıyar. Buıjuvuiri.n .aldmsı kar'iSın· 
da ideolojik geri çtkHmelere du,meden, miLliyuçi ko
numları kıyml. tuzaklannı kar,ı çok dikkadi olarak, 
enıernuY0nUzm b.yı.ını elden bırakm�.n lörcvk 
tin ıacnnc yGrumck gerek, 
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Demirel hUkUmetinin altına imza auıtı i,birll.li 
anla,malanna kattı tUm yun.sevcrlerin tcpldlcrlri ör· 
giitlemd ve yunıcverlerin bir leılk eylemi ile bu köle· 
lk ınlqmalanrım karıulnI. dikilrnek, buıjuvaz.inin yö. 
nclttili ideolojik .. lduı dolayısıyıı bir ku dahı önem 
kazanıyor. 

Bilimıcl Iolyali.t1er enternasyonali.ttir. Arn. ger
çek yurucverlcr de bilimlel soıyalistlerdir, i,çi ımıf,
dır. çankU mteıııııyonalizm ve yurtseYcrlik anJann-
da derin ballar olan k.vramlardır. 

• 

Bilimle'I soıyalistler, i,çi ImıfımlZ, emekçi kitleler 
ABD ile irmalanan i,birtiti .nlatmlSın. ku,ıdırlar. Bi. 
Imıcl lo.yııill1u, dbn yunscvcrler, NATO'dan çıkıl
mısını, üılmn sökülüp ıtılmasını istiyorlar. IMF'ri.n 
Bqkcntten kO\l\1lmuU\J, AET ile tüm baAlann kopan!. 
mumı, yabancı ıekelIerin u1ke k.ynaklarını talan et
melerine .on verilmesini istiyorlar. Em�rya.li:r.mk i,· 
birlili içinde olan tekelci b(fy1J.lr.. sennayenin tgemen· 
ilini kırmak ve yerine uluıa.l balımllZlıktan yan. de
mokrıtik bir iktidar kurmak. için mücadele ediyorlar. 
OUtcmizln aydmhk gelecetine, ıo.yaliıme uI&fmak 
için mücadele ediyorlar. 

Ay yıkhzlt b.yrak "özgUr" delil, esir bir b.yrak. 
ABD b.yraAının ıölgeıinde köıelik anla,m.l.n imzala· 
yanlar ona ıahip çıkamazlar. Onı sahip çıkmak, onu 
öq(ir kılmak Için mücadele etmeyi gerektiriyor. ÇünkU 
uluıal b.lırnm1ılm korundu#;U ve güçlendiriklili ko· 
,ullu, ıy yllda:1ı b.yralın özgUr kılınchiı koıuUar ol.· 
caktır. 

AntiemperYLlbt görcvlere .ıkı ııkıya ıanlmak, ulu· 

��p�:!'�:���;e�:�ü:��I!��D��;��-!1 �i� 
imzaladılı ı,birlili anla,mlSın. klTfl en 'eni, yurtse
ver gUçlerin birle,lk eylemini örıi.nlernd, gtinıimliıUn 
önde gelen görevleri aruındı yer almaktadır. 

ABD ile imu.ı..nan ı,blrlili ıınla,ınulnl h.yırl 
NATO'yı lI.yır! 
Sav., kundakçılıtın. h.yırl 
y ... . ıın uluıal batınug,l* ve b.n,1 

BİR CAN 
DAHAVERDİK 

* 
Faşizm, hesabını vermekten kesinlikle k.ıçamayacıı�ı 

cinayetler zincirine bir can daha ekledi. . .. . . 
1 S Mayıs SUnü sut 14'OO'de Bursa Beledıyesının önü; 

Töb.Der üyesi, Bursa. ÖA:retmenleri Yardımlaşma Derne

Ai Yönetim Kurulu üyesi, Demokrasi Için Birlik Grubu

nun yijit neferi MEHMET IDER'in kan;yla sulandı. 

Mehmet Ider Yıldırım Lisesi öjretmeniydi. 

Ö§renciıeri, öjretmen arkadaşları, işçi sınıfı ve dt· 
mokrasi güçleri bu yiA:it sıVctşçıyl unutmayı.caklar ve 

hesabını ergeç ve mutlaka saracaklar! Bu kaçınılmudır! 

IDER'in hesabı, emperyalizmin, tekelci burjuVctzinin ve 

uşaklarının boynundadır! 

"Türkiye'nin adanın Yunanistan'a 
ilha1un1 önlemek amacıyla Kıbns'a 
y.p'utı müdahale I1rl.lında bu ülkey
le ili,kilcrinıi.zde meydana gelen belli 
dalgalanmalara kartın, kanımuca Tür
kiye 1952'den beri bizim sadık bir 
müttefikimiz olmu,tuı. Kua türe ön
ce ilC Bay Demirel'in yeni hülcüme
tiyle, iıtUıbu-at ijslerimizin iılernem 
olanaklı kılan bir i,birtip antla.şrnuı 
yaprn .. bulunuyoruz ve aıamud. ilif· 
kiler o tarihten bu yana da JCli,mek
ıedir. 

"Bu ülkenin jeopolitik durumu gör
mclilr.ten ırclinemez. Bu jeopolitik 
durum Dolu Akdeniz'in savunulma· 
unda ıtratejik öneme ahiplir_ Türki
ye, Bop.ziçi'nin denetimini elinde 
tuunaktadlr ve bir savaş halinde Soy· 
yet filoıu Karadeniz'de hapsolma teh
likesiyle kar,ı kar,ıyadır" 

MARKSIST 
ERMENI ORDUSU 

YALANı! 
Türkiye'nin "sadakatiyle" ABD 

için taşıchRı öneml böylece özet· 
leyen Mc Donald, "Ermeni" ör
gütlerlne maledUen JUikast1an sı
Mehktan sonra ise şöyle devam 
etmektedir: 

"AftU.palı istihbant ıcrvisleri, Ak· 
deniz'deki an .. kOnlfulannl iltiluv
sızlıia itmck isteyen � etki Ennem.. 
tan'ın yananı topraklannda banndı
ran Sovyeder Birliii'nin, Avt'upa'run 
Doiu'lUna ve Türkiye'ye, terörizm 
konuaında özel olarak elitilmi, mili
tan Ermeni IP'Uplannı IızdırdJIıru ileri 
lOnnektedir. 

"Ermeniıtan Gizli Orduıu, mark
aınin pınecl tezlerini berimıc:yip 
onun tenninolojlRni kullanmakta ve: 
Sovyet Ruıya'daki Ermenilerin duru· 
munun propapnduuu Y"Pmaktadsr. 

"Dahuı, yine Sovyet ekolünü be
nimıenrlf bulunan BalımllZ Filiıtin 
örgütUnün de bu teröriıtleri qittili 
� MoskoYl'y1a sıkı ili,ldler içinde 
oldulu belirtilmektedir. 

"27 Şub.t tarihJi Ntw York Timeı 
pz.eteli ise Ermeni teröristlerinin 
Kıbru yöneticUeri t:anfından kuvveı· 
le deltek1endiiini yu:maktadır." 

Bu sözleriyle CIA'nın hazırla· 
dılı yeni provokasyon girişimle
rini apaçık ortayı koyan ABD 
Temsilciler Mecli.ı üyesi ulaştıRl 
sonucu da şöyle özetlemektedb'; 

"O h.lde Amerik. Birle,ik Devlet
leri, ıorunlarla klJlI ku,ıya buJunan 
Dolu Akdeniz'In ııvunm.,ındald y •. 
,amw nokta olan müttefik! Türkiye' 
nin yanınd. yer alm.ladır. Amerikan 
istihbarat örrutltri ele Enneri.ıtan 
GI.zU OrdUN y. da BılLlD11Z nU.cin 
OlJUt\i üyelerlnin. Türkiye'ye Ilzmıu· 
na I.zln vermemek üıere uyanık tuM· 
malıdır ..... 

480 BIN KI ŞILlK 
TüRK SILAHlı 
KUVVETLERI 

"ABo'nin Türkıye'nin yanında. 
yer almuı" ktlıtı Ilkasmda tez· 
gah1anan yeni provokasyonlar. 
ABD Temsilciler MeclIlIi üy..ı 
New York'lu Demokrat Stephen 
So1arz'ın &Izından da şöyle dile 
gelmektedir , 

"5.5 Amerikalınm tran'da rehin tu
tuldulu bir anda Amerika. Türk 
mültefikJerinin yanında açdtça tutum 
almaladır. Amerika, &itPde yolunla· 
,an ,idelet eylemleri kart_mda tüm 
aiubiuu koymak. zorundadır." 

Sovyet tehdidi masalının NA· 
TO merkezleri tarafından yeni· 
den büyük bır piriiltüyle plyuıı. 
ya sürüldülü kOlju11arda emper
yaUzmln aızli .ervlslerlnln Orta· 
dolU'daki ve Tüıkble'daltl tar
tiplerini ııürdürmek ıçın böylesi 
yenı provokasyon ,lritimlerlM 
unlmalan hiç de raalanb delil· 
dir. Bu provokuyonlarla, SlA 
türünden açık kölelik anlatmala· 
rını Ttirldye'ye dayıtma Çlt.lm. 
içiçedir, ıynı planm porçalandır. 
Planın bütiinaeWllnI South Caro
lina'b Cumhuriyetçi Semtör 
Stıom Thurmond lle tU lÖZlerle 
dU ... tımıektedlr: 

"Sovyeder Birlili'. AfpıiJtan'l 
itpl ettiii ve: ıok:u ÖflÜtkrin Inn' 
da faaliyette buluDdulu 'u aünSerck 
TQrki.ye'nin stratejilt kODumu çok 
önl bir önem wanmaktadır. 

'Bir av .. halinde btanbul \it ç.
nak.kale Boiazlannm konttolilııün 
Türklere ait oldulu unutulmamabd.,. 
Dahaaı Türkiye, bl.zim Için btihbuıd 
.çııından da bUyük deiu ıatlDlÜ
ıada. Sovyetler in pervu. yayılma 
politik.,ı dikk.te .1ınc:himda, TIlrtıi· 
ye ilzerinden yapeıturuz plem ft 
IÖzet!eme heıJiln daha büytUr. bir &0-
runluluk kuanmaktadır. 

"Bu Wkenln önemini küçi1m.eme
mek rerekir. Türaye'nin iila.hh kuv
vederi NATO üyekri UUlnda Uı.ind 
arada yer almaktacbr ve kendi .avun· 
ma Iorumluluk1anmız içinde bu ülke
nin dikkat � iJıimiz.e hak kazandılt
na inanıyorum. 

"Türlr.iye'nin runci Dünya S.Vl.fıy· 
la Kore .. Yatından devralmlf oldu
lu tiah ve mühimm.tın artık kulla
rulamu: oldulu .. ikaıd ... 4S0 bin Id· 
,ilik bu orduyu modemle,tirme pro· 
jtsl.nin yanıı mali .Çıdan bi.ı.im üzen
nU:ıe dü,mektedir ve bunu üıl!mme· 
mh yerinde olacıktır," 

İtte IÖzÜJnona "Savunma lşblr. 
IILI" anlaşmalarınm lçyiizü ... 
Işte emperyaUzmln yurdumuz 
üzerindeki provokuyon ve .Idı
rı hesaplan ... Bu hesaplara, kı· 
ranlık tertlplere dur demek tüm 
yurtseverlerin, demokratlano ya
şam.1 ,örevidlr ... Yurdunu le
ven herkes, cÜn yltinneden ha· IlffiIIZlılı: lıoynRl oltında toplan· 
malıdır. 

• 

• 
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fransız komünistlerinin 
demokrasi güçleriyle dayanışması 

Incelemelerde bulunrmk üzere bir süre önce üi· 
kemize gelen Fromsız Komünist Partisi'nden bir he
yet �pinü Y'pukları basın topı.nnSlYı. 
"insan haldirı bildirgesine imza aU" Türkiye'nin 
bugünkU durumunun büyük çelişki içinde olduğu
nu" belinmlşlerdir. 

Avrupa Parlamentosu üyesi Georges Frischmann, 
mılervekili Jacgueline Fr.ıys.se ve FKP Politik So
runlar Dairesi üyesi Roger Trugnan'dan oluşan 
heyet, ayrıca, eşleri, çoculdarı öldürülen ve işkence 
edilen insanlarla da görüşmüşlerdir. 

Incelemeleri s"'lSlnda Türkiye Işçi Partisi ve 
Türldye Sosyalist Işçi PilItisi yöneticileriyle, CHP' 
ii bir grup parbmenterle, Istanbul ve Ankara Baro
su yetkilileri Ye !apatılan demokratik ki de örgüde
ri üyeleriyJe görüşen FKP heyeti, 30 Nisan ve 1 
MıylS'la göstefileri" engellenmeye çalışılma.sını, ül
keleri adına kınmlışlMdır. 

FKP heyeti "bütün bu baskıların sebebinin, yük· 
sek düzeydeki enflasyon, ekonomik bunalım ve 
Amerikan emperyalizminin Türkiye'yi bir saldırı 
üssü haline getirmek isteyen planları" olduğunu ve 
tüm bu ba.skıların durdurulmasının işçi ve emekçi· 
lerin oıuşturacakJarı en geniş birleşik cephe ile 
mümkün olacağını, bunun için de Türkiye'de bi· 
limsel sosyaliSdere önemli görevler düştüğünü be· 
!irtmişler, dayanışma duygularını iletmişlerdir. Fnnsaz Komünist Partisi Merkez Komitesi ve 

CHp, FAŞizM ve 
DEMOKRASi CEPHESi 

F.,iImin i.lr.dd.,. tum.an&fuıda te
rörün her z.aman büyük payı oldulu 
bilinir, Am.I f .. izmiD yolun terör 
dalps."ID &macuun, demokrui güçle· 
rinin bütünü tarafındut açik bir bi· 
çimde Uvnnamayap buna k.arfı açik 
tavır alınmamuuun da payı kÜÇümıK' 

Tarih tanfmdan kClinlikk: ve bir 
çok kez Ir..uutlannıq bulunan bu ser' 
çeti Türaye'de bir kez daha Y&fama· 
LUn ne denli pahalıya mal olabilcceti· 
ni ne yazık ki CHP yöneticUcri JÖr
memd.te _ edi.yorlar. F&fat terör 
son pinlerde yolun olanJı. CHP orta 
diKey yöneticilerini hedeflemeye b&f' 
ladL Ve CHP'nin demokrat, yurtlC'V'Cl' 
tabanından f.,ist teröre kartı tepkiler 
pttikçe daha fazla yübc1mcye b.,tı· 
yor. CHP tabanı bu konuda oldukça 
duyarls. B6yk: oım.. da &on denea: 
dopL Anca.k aynı duyarblı CHP yö
nctidIerindm de bdtkyeruer, öz.eUi.k· 
le de CHP tabuu bu konuda ak ... 
bayal kınklık1anna ulruyor. Aynı du
Yaıblı ve tepkiyi CHP yöneticikrinde 
clınnek müm.lı.Un olmuyor. Çok açık 
bir örnek: 0tP Genel Merkezi Kay. 
teri b B&fk.anuuıt. ölüm ilanında bile, 
bu alçakça cinayeti haDCi dkrin i,ıe· 
ditini aç.ıtça dile ICÔlmduen kaÇı' 
nıyor. Adına koyup il bqkanJaruun 
fa.,istJtra: katlediJditini söyleyemi.· 
yor. 

Daha" var. CHP merkez yönetici' 
Lerinin f&fut saldırılara ihfkin tutum· 
lan, bu konuda yaptıklan açıldama 
lar ve demeçim hep yuvvla.lı: ve 
mutlak olmaya devam ediyor, Bun· 
larda ıönilebilecek en önemli öul· 

lik, CHP yöneticilerinin poJiti.lr.alaruu. 
faşist tcrö� lu.ql kendi tabanıann· 
dan ve sen4 emekçi ketimlerden yük· 
�1en teplıd.leri yumu,atma..lr.. diklo.tle· 
ri fqizmin lU\ıfsat tabanından baı lo. 
yönle� Io.ydınnak ve genel bir "terör 
edebiyatı" üzerine kunmj' olmalan. 

Pek faı.1a aynnuya girmeye, ör
nelr..ln sıralamaya se�k yok, Son ola 
rak }Uyscri'de il bqlo.nlan öldürüldü. 
Aynı }Uyseri'de CHP'likrin yönetim 
de bulunduldan �ndika..Lu, Türüye 
Fndinde dkrinde bulundurdukla.n 
yael yönetimıer var. Ama bütün bu 
yerlerden hiçbir ıcı Fınnyor. Tam 
tenine. ömelini çok y_1un bir geç
mitte iÖrdüi;umüz &ibi, OIP merkez 
yönetimi. f&4ist tertip ve ıPritiınlae 
karıı tepkilerini yüUdten partilileri 
ve yandaflannı ceza.landırma y6nte· 
mini ıcçiyor. Kendilerine balb bele
diyeleri, bu belediyelerde ÇalJ..tıp da 
direnitıe� katılnuı olan i,çikri itten 
atmaya zarhlyor. Bütün bunlar de· 
mokrui. ,uçlerinin qmaJan crreken 
en büyük. olu.maızluk.l&rda.n birini 
olutturuyor. 

Bu olumıuıluklar qılabilir_ Aılı 
malıdır da.. Bu konuda en bUylık '0' 
rumluluk. bilinud ıosya.istkre du, 
mekte. Bilimıcl .osyali.tier, fatezme 
karıı müadeknin anca.lı. en Fni, de· 
mokraa JÜçlerini örptleyet'dr. bir de· 
makrui eephea oluttunnakla mWn· 
itiin olabi.lettlini çok açık ve net bir 
biçimde ortaya koyuyorlar. Bu müca 
del� içinde hem tabanı ile hem de 
merm yöneticileri ve örgUtsel butun· 
lujü ile CHP'nin yerinin ne oldutunu 

açık bir bi.çimde u.nımbyorlar: şöy· 
le: 

"CHP. eıu olarak tekelci olmayan 
scnnaye kesimlerinin söı:cillüiünü Un· 
lenen, onu ıemal eden bir partidir, 
Ayrıca CHP'nin kitle tabanında ba· 
�unslZlıku.n ve demokruiden yana 
bir tuıuma sahip geniı işçi ve emekçi 
kesimi yer almakt.achr. CHP'nin uba· 
rundak.i antifaşiıt, antiempervaliSl 
eğilimlerin buyük ağırlıiıru ele alan, 
CHP örautünun burjuvuinin tekelci 
\"e tekelci olmayan kesimleri ile 
kuçuk burjuva ilerici aydlnlan. köylU· 
leri, smd bilinçsiz işçileri kapsadıiını 
ıôı:önı.ine alan bir politika, lavrulma· 
lardan uı:ak kalabilir. savrulmalan en· 
gelleyebilir. CHP'yi cephe açısından 
deierlendirirken. durakan bakılarna· 
yaca�ı açllulf. Cephenin olu,muı 
için CHP'ne yaltJqun, sonuçlarllU he 
men venneyebilecektir. Di�er taraf 
tan bir süreç içinde CHP'den tekelci 
etkilerin temizlenmesiyle birli.lc.te geti 
ıen bir örgüı.el bütünlük.. cephenin 
olytma ve örgütlenmesi balr.unmdan 
büyük lu.z.anım1ar sallayacakur," 
(Turoye I,çi Partisi Tek Parti Tek 
Cephe) 

BU8ÜD yaşanan burun olumlUduk· 
lan. kartın. demakn.si cephesinin 
otu,tunılması ueci içinde özellilde 
ye�1 ve bölgesel d\i%eylerde eliP ör· 
gı.ıt1eri ve CIIP'Werle yapıbbile«k 
çok ,eyler bulunabilir ve bulunmalı 
dır. Bu konuda her olanak deierlen 
dirilmeti, ortak tavırlar geli,tirilmeli 
ve demokM cephesinin öruJmea için 
ıı:e�1r.Ii ve miımkun olan her adun atlı· 
malıdlf. Bu konuda önci.iıük görevinin 
bilimsel ıosyaliıtle� dti,liltü de çok 
açıkelf. 

CHPTRA13Z0N iL HUKUK DANıŞMANı DA KATLEDILDI 
• EREN: "ÖLDüRüLENLER NORMAL CHP'L1 DECIL." 

CHP Adana ve Kayseri 11 Başkanlaondan ıonra, Trabzon'da Baro Sekreteri, CHP ii Hukuk Da. 
nl4manı ve Halkevleri Eski Ba,kam Temel AydınoRlu da r.,lsUeree katledDdl. yoeunlaşan bu saldmlarla, 
tüm CHP 'ıllerın sindirilmed hedenendlRI glbl, CHP lçlndekl llerlcl, demokrat unsurlann ayıklanması da 
amaçlanıyor. tçı.lerl Bakan Vekın Eren'in güvenllk önleml alınmasını isteyen Trabzon'lu CHP'U Parla
menterlere lÖyledlkleri bu konuda yoruma eerek bırakmayacak kadar açık: "Aslında normal CHP'lIIer 
öldürülmüyar ki. '(ı) Daha önce, polisteki ı,kenceler konwunda "Ne yapsın, kendine kurşun sıkana 
poliJ çıçek ml .enl.n?" diye konu,abilen Eren, CHP'lIIere verdiRI cevapla Içişleri Bakan vekili olarak 
"hukuktan yana ve taralllZ"(!) tutumunu bir kez daha lerıuedi. 

••• 

«SOperler» Öyküsü 
ve Ince Do! 

Bazı ilerici. demokrat gaze
teci, yazar, aydın dostlann 
Içine düştükleri bir yanılgı 
var. Genel olarak dünya olay· 
Ianna, en güncel ve yakın ör
nek olarak da. Orta Doeu böl
gesindeki gelişmelere bakar· 
ken ve yorumlarken bu yaml
gılar stk sık teknrlanıyor. Bu 
yanılgı. dünyamızın belli başlı 
sorunlarını "Süperler Çekiş
mesl" eksenine oturtmaktan 
kaynaklanıyor. Imalathanesi 
Pentagon'a kadar uzanan bu 

yaklaşımın,ne kadar Iyi niyet
li olursa olsun emperyalist sa· 
vaş gerilimemeine halılar dö· 
şedieı bir gerçektir, 

Ustellk çaedaş fikir ve zihin 
aydınheına ihanet sayılabile· 
cek bir göz.lem ve mantık ko
laycıheına dayanan bu kavra· 
yışa göre, dünyamızın başın
da Amerika ve Sovyetler Bir
Ii�i adında iki "süper güç" 
vardır! Biri bir yandan, öbürü 
beri yandan ha babam-de ba· 
bam çekiştinnektedirler dün· 
yamızın rahat ve huzur perde· 
sim!.. 

Afganistan mı? 
. Süperler çekişiyor! 
tran mı? 
. Süperler çekişiyor! 
Irak, Suriye, Lübnan mı? 
- Süperler çekişiyor! 
Çok güzel ve anlamlı bir ça· 

eın dünyasını ve onun çok 
boyutlu, çok sesJI solfejini 
yorumlarken. sadece "kalın 
do"ya takıltp kalınakbr bu. 

Ne var ki. sömürü, soygun, 
savaş, gerUim. toplumsal kül· 
lenme ve çöküntü kinetiei 
hız.lanan bır sistemin, solfejin
de "kalın do" dan başka bir 
ses de kalmamışbr. 

Örnek mi'? Tercüman adın· 
daki şırketler topıuıueu gaze
tesinde Amerikanın batık. 
düşük ve düşkün eski Başkanı 
Nixon'un "GERÇEK SA· 
VAŞ" adlı yuı dizisiyle bir 
kez daha örneklenen mantık._ 
"Süperler çekişmesi" öksesi· 
ne düşenlerın, okuyup. ibret 
örnekleri çıkarması gereken 
}luı dizisinde Nixon aslında 
gerçeeln bır ölçüde fu�ında
dır. fsterseniz bır böhimünü 
aynen okuyalım: 

". 2000 yıluubı Amerika Birle
ıiIc. Oıevktleri'nin duNmu ne ok
billr? 

Bu lOnIyu, 'Hidrojen Bomb ... 
Rln Babua' diye billncn Ectw .. d 
Tdkr'e ımdum. Uını.n aun di
,Ilnclil. Sonra, 'yU&de 50 ihtimalle 
ABD'nin dünya haritaandu 1iLJn
mit oIabileeeğine' in.ndajuu söy
ledi. 

Sorumu, 'Hükümet .teml ola
rak mı, yokA fhUı. olarak mı?' 
ıelLllnde denm ettbYıce, 1uI.a. 
'u wıahiı verdi: 

- Birinden biri. Hatta bdlti Uı.Ui 
de .•. " 

İlginç deeil mi? Endişenin 
asıl kaynatının. emperyalist
kapıtaıı,t sisumin 2000 ydına 
kadarki geleceRI oldu au nu an· 
lamık ıçın herhalde pek razla 
düşünmeye gerek yoktur, 
"Hidrojen Bombasının Baba· 

. sı", hayırsız evladından başka 
bır ,eyl gönnedlRI ıçın ABD' 
yı nzlk olarak d. ıUebUlyor 
haritadan, Ancak, olbetu allı· 
necek olan ABD'nln rizlk ha-

rltası deeU. emperyalist·kapl· 
talist sistemin kendisldir. Hiç 
kuşku yokbJr kı. sosyalizme 
dönen dünyamızda Amerika 
emekçi halklmrun elleriyle 
ABD haritası da hakkı olan 
bereket ve güzelılite kavuşa· 
caktır elbette ... SOI)'aUzm ii· 
dece bir bilim. düşünce. sev
da deell. nesnel bir errçek 
ve gereklUlktlr çünkU. 

Neymiş efendim? Amerika' 
run petrol kaynaklm gerUe
mektedir, Sovyetlerin de bit· 
mek üzeredir! Onun içln Orta 
Do�u petrol bölgesindıt kapış
maktadırlar! 

Peki nerede kaldı. tran, Af· 
ganlstan ve emperyalist-kapi· 
talist sömürü altında ezUen 
Arap ve dünya halklarının ile
rici, devrimci, baeımsızhk ve 
ilerleme mi.icadeleleri? ... 

Haydi diyelim ki bir an Için, 
petrol çeklşmesi! ... 

Batılı kaynaklardan bilditi
mize göre. CtA'nın elinde 
SovyeUer Birliernde. deen 2000 yılına kadar. çok daha 
uzun yıl.lara kadar yetrcek ve 
daha henüz Işlenmeye bUe 
ahnmamış petrol ka)"naldan 
ve Ikame edilebilecek enerj 
olanaklan olduruna dair blr 
rapor vardır. Ancak ne ilginç
tir ki. CtA özellikle son dö· 
nemde elindeki bY nporun 
fazlaca duyulmasını isteme· 
mektedir. ClA, bu gi.inle-rde 
Sovyetlerin petrol kaynakla· 

nnm slnD'b ve tükenmekte ol
dulu yolundaki proplpnda
ya özel bir onem vennektedir. 
Amaç, dünyı kamuoyunun 
zihninde ve bakı, urkunda 
"Süperler çekişmesi" yarat
maktan bqkı bır şey deRI' 
dir. Afganistan ve han üzerin· 
de yıııblan yopay dIIpn· 
manm amacı da budur. 

1979 yılı ortlllnndo Afp· 
nistan diye bir oIoy buDlntü 
yapay anlamda var mıydı? 
Yoktu. Amo IIqkon Carter' 
in Güvenlik kılavuzu Zblı
niev Bnezlnlkl ABD'nln Or· 
ta DoRuyl vii ..... 1 o .... t 
dünyaya aaldu'Jan bakışım ba· 
km nUtI modde madde ıçıkh· 
yor, 1979 yılı _ndo 'ıbo 
New Yort TImel .. ıtelı .... 
Şöyle: 

• Kar,n ldeolojlyl ıect*-", 
"çoO ..... Ifbldlkçl bk ....... 
önne .ona ........ ". 

• Batı A .... ,. Iç.. " ........ 
,emlllyni" ... ...... 

• orta nop .......ıı.n-a ,,611i
mÜftÜ, "Bkk"" Amerika ft ja
ponya le: "blrWr.çl e. 1IItWJ-e 
batlanta"" ye bu yoaa 

.. 
... 

körfnini pmce "bu. .... k". 
• "Çin'c .niam. tık ıol va-

mdı.", 
• "SiyU&l, ekonomık. aakcri ha· 

Iwndu batkalan.n ettJlemc )'ete-
aclimlzi üdiinnek. bölcHd pç 
topluluklaruu te,vUı. eıntek" ve. 

• "oIojUı. ve fdKO çe,itlWlı. 
iiaeriDdc .. nı cCmek!. .. " 

Her tey ıon derece açık de
RU mldlt'? "Süperler" .. Cııta· 
si, Brıezlnski'nln "Ideolojik 
vo te"on ço,ltluU<" lolCojlnln 
olsa olsa "Ince do"ıu deRlise 
nedlt'? 

Ne denlnlz bay dOlUar? In
ce do'lar? •. 

, FerhatOUn 
VORovaş - 20 MAVIS neo -,J 
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lUR ·S S F EYLEM BiR 
Lmperyalizm saldırıyor. Işbirlikçisi ıekelci ser!aye sa1'dınyor. Beslemesi faşisl katil sü-

rüleri saldırıyor. IMF 'si, CIA'sl, SIA'Slyla .. Cinayelleri, lerörü, baskısıyla .. . Eşel Mobil'i, RK-iş SENDiKALARı DA 
kıdem ıazminallannm vergilendirilmesi, Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu'yla. ;5al- • • • • • 
dırıyor emperyalizm ve ıekeller. 

. . . . . . . 'S ERINI YUKSELTıYOR 
Bu saldırılar, çahşanlar ve demokrası üzennde. u karabulull ... , ıŞÇı sınıfını, kritik bır 

mucadele nokıasma getirmiş bulunuyor. Ve görülüyor ki, bu kritik nokıada işçi sınıfı ka
rarhdır. Işçi smıfı başla DISK olmak üzere sendikal hareketiyle, önde bilimsel sosyalisller 
olmak üzere politik güçleriyle, eylem birliğini yaralmaya, emperyalizmin ve ıekellerin sal
dırısmı defel�",ye, yoketmeye kararlıdır. Işçi ve emekçilere yönelik son ıehdiller üzerine 
görüşlerini a1dığırruz bazı sendika yöneticileri bu kararlılığı kesinlikle ifade etmekledirler. 

DISK TÜRK-IŞ Kısacası, kazanılmış hakları· "GONCEL GöREV 

EYLEM BIRLlCINI mızlO blrçotu bugün, tekeld TEKELCI SERMA YLNIN 

GELIşTIRMELIytr burjuvazi tanfmdan ııerlye doR- TASARlLARINA KARŞI 
ru çekilmek Istenmekte ys da as- EYLEM BIRLlCINI 

• Ahmet Na.lbantoğlu 
KERAMI K.JS 

VOrotm. Kuru tu Oy.sı 

kıya alınmaktadır. Refenlndum, 
GELIŞTIRMEKTIR" grey oy1amUl ve dayanışma aida

tı gibi konular bunun somut ör· 
J.ıblrlikçl tekeld burjuv""i, .1· 

maya çalıştleı ekonomik önlem· 
lerin yanısın., çeşitli baskı"yasa
ian yoluyla demokratik bak ve 
özgürlükleri rafa kaldırmakta, ya
lı dıŞı keyfi uygulamaları yay
pnlqtınnakta, daha da ileri 
glderek Anayasa'yı ifriye götür
meye çabalamakladır. 

Tekelci burju/-IZI, kırlılıRını 
artbnnak içinibir yandan tiyat 

tespıt 'kon:rl&ıyon1annı �aldırara.k 
fiyatlann, tuzıa artmasını sıRlar. 
ken, ücreUerin dondurulması yö
nunde çeşitli tedbirler almaya 
çalışıyor. Kimi alanlarda da grev· 
ler Izne baelanarak uygulanamaz 
hale getirilirken. çeşitli işkolla
nndaki ucret. artışlannm eşit kılı
naca�ı maskesi altında Toplu 
Sözleşme Koordinasyon Kurulu 
oluşturIJlarak, ücret artışlannın 
en alt diızeyde tutulması planla
nıyor. " Eşel Mobil" sistemi ile 
de toplu iş sö�leşme1eri ve grev 
hakkının iş'�\·s.iı kllınmaSl düşü
nülüyor. 

'i\im bunlara paralel olarak, 
kıdem tazmi natma ta van getiren 
yasanın Anayasa Mahkemesince 
Iptal edilmesi ile birlikte, AP hü
kümetinin \laliye Bakanı alebce
Le bir genel�eyle açıkça lJUlyıı.sa
ya aykın olan kıdem tazminab
DUL vtrgllendlrUmell uyeuJamu>
m ııetlmıi,tlr. 

nekleridir. 
Tüm ekonomik-demokratik 

haklanmız dün OlduRu gibi bu· 
gün de mücadele ile korunup, ge
Hştirllebllir. Bunun ıçın de bir 
yandan sendikal birURl pekiştir· 
rnek ve genişletmek ıçın daha 
yoRun çaba harcarken, diRer 
ysndan ,ımf çıkarlarımız doRru!' 
tusunda DısK ve Türk-Iş arasın· 
da eylem blrURinl geUştlnnek, 
bunu işyerlerinde eyleme dönüş
tünnek ve bu yolla Işçi sınıfının 
eylem birUfhu gerçekleştinnek 
günümüzün acil ve temel görevi
dir. 

Sınıf sendikacılıeı temelinde
ki mücadelemiz, ekonomik, de
mokratik haklanmlZl en ileri dü
zeyde kazanma görevi ile birlik
te, sömürüsüz toplumun kurul
masına katkıda bulunma görevle
rini de önümüze koymakt.adu. Fa,.t tırmanı,m durdurulması, 
t.,ist diktatörlük tehllkelinln 
önlenmesı, tüm temel demokra
tik haklanmlZın konınup, geUş· 
tirilmesi, taşizm yanlısı gijçlerin 
ekonomik ve poııtik egemenlik
lerine son verilmesi en geniş de
mokrasi cephesinin oluşturulma
sı mücadelesinde sendikalara da 
önemli görevler düşmektedir. 

Bu &örevlerin gerektirdiII ör
IÜUüiiik, kaıarlılık ve bWnçl. 
miicadele kazanılacakbr. 

BlUM YE SACLIK EMEKÇILERI GREVLERDE 
Türkıye dlilc)iDdc yikHlea IP'" daJplm, .)'ai &amanda nnekçl 

• uudann bir." ye d.y ..... maJarwam to.-tlaad-t. alaDlardUl blıt 01' 
may. dn'am rdlyor. Bun_ ÖI1IeIı.krlDdea blıIaI de Tlrldye I,çl Par. 
d� llIlanbul lı Orıütiae baih Sathk Sd.. .. yoını �dl. Satlık .k,,
YOl'lu ye konıuk. ..... mvkçllai tanimdUl Çftır.ea"6y'dekl Tdr.. 
dı pnlni ziyam Nlldl. 

Satılır. ellW"çPeri Dinana pn yatnde açt&ian üç po .... ni .. te 
bat""ftn I,çileri ıau.ynı.e t1.tUa-, bUIkle pdrdl .. 1crl çetltl ilaçl.n 
ku.anar'" ted."UerillC yardlmn oklular. 

Tlr I.ıaabul lı ÖfIÜ_dm ço" a)'ld. partilirıln "ataldliı ba .,ev 
dyaretlerlnde, p-t'vd IfÇUc:r konuklannı ı Mayil mar,ıyla., d.""i 
KUruyU halay ç .. knd. kar,�ılar \it yemeklerinı onlarla b6lü,tG. 
.... 

G� yntnckn olumlu Iılen1mlaic dönen .. 1Wı. cmekçUeri, bu 
N" çalıtmalann Tahlp Od.ı.nın 'te "ldr. i,kolund. kunalu demok. 
,atik ClrptJcrl kap_yacak fl'ldlde p,ledlcrdı. yia'ı.ihime"rıdm 
y .... okluk1ann1 ve bunu Için çab. IÖllfteccklerirıl beDrtüler. 

• Kemal D.y .. ı 
M.d.n-h YOrotm. Kurulu Oynl 

Geçmişte olduRu gibi bugün 
de Demirel Hükiimetl işçi sınırı
nın kazanılmış hak1ann1 kısıtla· 
mak içın bir dizi tasan hazırla
makta, hukuk dışı uygulamalara 
gitmektedir. 

Kıdem tazminatı konusunda 
Maliye BakanlıRı GeUrler Genel 
MüdürlüRünün bır ııenel tebliRi 
de hukuk ve yasa dışı btr eylem 
niteUeindedir. Yasalarda mevcut 
olmayan bir kısıtlamayı, Hükü
met kendini ya.sa.ma organı yeri
ne koyarak getinnek: iltemek
tedir. Işçilerin sendikaların yıllar 
boyu toplu sözleşmeler ve ırev
lerle elde ettiei kazanımlann Ida
ri bir işlemle yok edilmesine Işçi 
sınıfı ve sınıf Endikalan seyirci 
kalmayscakbr. 

TUSlAD'ın, TJsK'ln ve MESS' 
ln "muht.ıralannda" Yfir alan ve 
Demirel Hükümetinin uyıu1ama· 
ya soktueu Toplu Sözleşme Ko
ontinasyon Kurulunun altında 
yatan özlem, çaldışı ve lnu.nlık 
dışı bir yöntem olan aav� öncesi 
faşist A1manys ve ltalys'da &örü· 
len Korporuyon türü _ndlkacı
lıklır. Tekeld oermayenln I,ye
rinde. ekonomide ve toplumda 
kesin eııemenUllnI kurma girI
şimleri MHP ve MISKin her I'· 
kolunda, devletin yönetlminde, 
tekellerin �dümünde tek bır ıon· 
dlkı kurma Istenileri Ile bülün· 
leş,nektedir. 

Eıel·Mobil listemi ile ra,.to 
lerle doldurulmuş ve devletin di· 
rekt yönetimi altında bulunan 
Devlet lstatistik Enstitüıi..i'nün ve 
Tıcaret BakanlıRı Konjonktür 
DılresI'ndekl Indeks kalpazınla. 
nnın sahte rakamları Ile I,çl sını
tının yaşama ve çahşma koşulla
nnı kötÜıeştirme girişimi olarak 
Toplu Sözleşme KOCl'dlnasyon 
Kurulu ile bütünleşmektedir. 

Sermaye birikimi ve tekelleş
mesinin önündeki bliti.in engelle
ri kaldırmayı planlaysn ıktıda. 
nn bu tlsan1an, i,çi sınıfının ve 
sınıf sendikalannın eyıem ve sa
vışım birUeı l1e tasan olarak ka
lacak haysta geçlrllmeyeeektlr . 
Işçileri müebbet bır açbRı mah· 
kum etmek Için ııellştlrilen 
Eşel·Mobll sisteminin stizleşme 
özgilrtüeünü yok etmesi tehlike
sine karşı, tekelci devlet kapita
lizminin bu tasanlanna karşı ey
lem ve ",,",un blrURlnI ııeıı,ıır. 
mek güncel bır görevdir. Grev 
boylarında tabrikalarda olu,an 
eylem blrIIRlnI tekelci devlet kı. 
hltallzmlnln bu Işçi dU,manı &irI. 
ılmierini enııeUeyecek ,ekilde 
kıııesel �Ir platformda bUlünle,. 
ıınnek bizi başanya u1a,bncak. 
tır. 

'1ŞÇl SINIflMIZ 
BU IHANET ŞEBEKESINDEN 
YAKASINI KURTARACAKTIR" • Bekir YenigW, 

TORK.JS 
• ı.t.nbul YOL.J S S.ndlk&u 

G • .,.i e.,k.nı 

Türkiye kapitalizmi bir çıkmaza gelip dayanmqbr. Iktidu 

uluslararası finans kuruluşlan Ile btrlikte bu çıkmazto emekçi

lere nasıl yüklenecellnln hesaplan içindedir. Bu konuda Türki. 

ye'nln en büyük işçi kuruluşu Türk-lş'e de bızı görevler yük

lenmek lsttnmektedir.Bunlar, saldırılar karşısında Türk·ı,'in en 

azından ı:;essiz kalmasını saelamak biçiminde ortaya çıkmakta

dır. En başta da işçi sınıtının büyük ekonomik sıkıntı
. 
içinde 

bulunduRu bu dönemde, Türk-Iş sözde Iş yapıyor göni1erek, 

ama aslında somut hiçbir glrişlmde bulunmayank kendllinden 

beklenenl gerçekleştirecektir. Bu tavır şimdiden çok ıomut bir 

biçimde ortaya çıkmıştır. Türk.lş yöneticileri Toplu Sözle,me 

Koordinasyon Kurulu'nu kabul etmediklerini söylerlerken. bir 

yandan da bu kurulla "örüşmeler yapmaya ba,lamışlardl. Ana· 
yasanın 47. maddesine aykın bir biçimde olu,turulan bu kurul 
Tltk-I, tarafından meşnıla,tlnlrnıştır. 

Yine aynı Anayasn maddesine aykın olan eşel-mobil tuaniı 
�ıanda Türk.lş ciddi hiçbir muhalefet yıpmamaktMlır. 
Tii'k-lş yöneticileri, detalarca sözünde dunnamakla suçladıka. 

n bır b�bakan ile bilmem kaçıncı kez eörüşme yapmakta 
isteklerini kendilerine "iletmektedir" ler. Halil 'IUnç'un bile 
sintikle muhatapalmadıeı destekçi parti liderlerini ziyaret ede
rek, sorunlanna e�lmelerini istemektedirler. 

Toplu sözleşme görüşmelerinin hükumet tarafından kUlUı 
bir şekilde uzatılmasına karşın, TÜ'k-tş yöneticileri yeni yeni 
süreler tanıdıklannı ilan ederek, i,çi sınıfını oyalamaktadırlar. 
Hava.lş grevinde Türk-I, açıkça hükümetin yanında yer alm .. 
grevd THY emekçilerini desteklememiştir. Bütün bunlar. bu 
yöneticilerin Tiikiye işçi sınıfına ihanetleri olarak tarih içinde 
yerini alacak ve işçi sınıfı bu ihanetin hK&bını bir &iiıı mutla
ka soracaktır. 

Yerli ve yabancı sermayenin güdümündekl lktidann emaçı· 
leri bölme politikasının bilinçli dieer bir unulayıcılı da Türk· 
lş'in bueünkü yöneticileridir. Bunun en yeni örneti, ı Ma)'1l'" 
yaşanmıştır. Ama ne yapılırsa yapılsın. Türkiye işçi sınıfı. fark. 
lı kontederasyonlar içinde öllüUenmiş olmayı dikkate almaya· 
rak, çıkarlannın tek ve ortak oldueunun bilinciyle bu oyunlan 
bozacaktır. Bugün Türk.lş tabını ıçınde, yönetidierinin bu trr
nnı oMylayan işçi sayısı bır eUn parmaklannı geçmez. 

Şimdi görev, tiGn i, kollannda ve tabanda eylem blrUlinl 
gelittirmek, güçlendirmek ve _ndlka yönetimlerini iKI an 
nın çıkman doRruııu",nda yönlendlrmek ve Itldıı1ettlnnot 

"Cli<: VE I:YLl.I BIRlıCı 

BUrjuvazinin ıon dö
nemde başlatbeı girişimler, ön
lemlerin çeşıııllili 'işçi halda
rınm' çerçevesini a,arak, gerici
taşıst iktidar arayışlannı ortaya 
koymaktadır. önlemlerin hede
ci başta i,çi sınırı, onun ıırul 
örgütleri, ekonomik-demokratik 
kazanımlan ve işçi sınıfınm müt
tenkleri, çahşan insanlann tümü
dür. ömeeln Sendikalar Yasası' 
nın deRlştirUmeSı, eıel·mobll SiS· 
temlne geçilebilmesi bir Anayasa 
degişikneı sorunudur ve bu ne
denle Anayasa 'yı geriye dotnı 
deeı,tlnne istekleriyle blrUkte 
ele alınıp deRerlendlrümelldlr. 
"Rejime 1,lerllk kazandırmak" 
bahan_yle Anayasa'ya uzanan 
gericl eller, kuşkusuz uzun Ji.irell 
heaaplann peşindedirier. 

"çı ıınırımız, bu billünlük 
ıçerısınde yer alan eşel-mobil, kı
dem tazminatlannın vergilendl
rılmeli saldınlarının, özeıukle sı. 
mf .ndikalannın deneUenmeli
ne yöneUk planlann bilincinde
dir. Saldıolan göeiisleme kararlı· 
hCı, bu blUneln ürünüdür. 

• Rıdvon b.ııiak 
TEKSTIL I ,cn..-ı SenCI_ 

G ... .......... 

Faşizme karşı tüm demolaıııi 
�çl.rinln ve kuşlnuuz ÖrıCOIWt 
Işçi örglitlerlnln eylem bJrllll 
yspmalan yaşaııuol bır zorııııiıı. 
luklur. Bu IÖft\' aendlkal .. cı. 
momtlk bak ve özııtırJüklon yıl
nelen saldınlar IwtlllDda DISK' 
In ve TURK.IŞ 'In de öaiiııdt 
durmaktadır. DISK'I e_ tıi
mak ve oIabWyona kapoııııat lıI
rlncll amaç olmakla b_, "çı 
sınıfıınızın önemlı bır � 
çatısı altında toplaınJf _ 
Türk.J.ı·ln de prıd aı_ ıı. 
der olduRu ortadaıbr. 'rurk-I"1ıı 
>özUnü etıııınIz çtk,,1uuıdaıı bii
kümelle bazı somut konularda 
anlaşamadtiı &özlenmektedlr .. 
'rurk·lş yöneticilerinin b_ii 
tanıdıklan bır IÜN vardır. 'I1Idı
i, 'In bu IÜNnln ıoııunda LU. 
munun ne oIacalını t1mdkloıl 
deterlend Irmek doRru deau; ysı. 
DIZ blllnmeUdIr kı, l,çl lıatIaaa 
yönelen saldınlar ve ra,ııı ..... 
me karşısında DISK, ö ........ 
oldulu gıbı bugün de TIIdt-!t'll 
eylem blrUl1 yspmays buıIdır. 
Bunu bir Cörev olarak zaten c:ftao 
yı ıtm" bulunıııalttayu. 



'TORK·IŞ VE DlSK'IN 
EYLEM BIRLlCINI 
TARIHl BIR GöREV 
KABUL EDIYORUZ ... 00 

• Selaotuttin AyyUce 
TORK� S. Istanbul VOI·I f Sendikili 

GeMI Sekr.ı.rl 
Kıdem tumJnatlanna sınır 

koyan yası hükmünün Anayasa 
Mahkameliloce iptal edilmesin
den sonra, Maliye BakanbRı'nın 
Resmi Gozete'de yayımlanarak 
yürürtüee glren teblltı ile, kıdem 

. tazminatlanndln kesilmekle 
olan vergilerin daha da yükseltiı· 
mesi amaçlanmatıadır. 

Bununla da kalmayarak, yeni 
tebllt I�ten çıkma ve çıkanlma 
sonrası yapLlan ödemeleri de tü· 
müyle vergi kapsamına almakta, 
böylece siyasal iktidar yıni bir 
saldırıya g1!çerek, işçi suııfınuı 
kazanımlarından birini daha ga •. 
pelmeyi amaçlamaktadır. 

ffiikümet, özel kesime yeru 
bir takun geniş olanaklar tanır
ken, IMF'nln dayatması Ue işçi 
ticretlerinin beş yıl süreyle don
duru.Jilısı ve sendikalarm toplu sözl9' yapma fonksiyonunu 
_dan kaldıran E�el·MobU ta· 
sarısı da Anayasanın 47. madeIP
sine aykın düşmekte ve işçilerin 
&rev hakkı eUerlnden alınmak is· 
tenmektedir. 

Yıllardan beri, asgari geçim 
indirimi ve adil bir vergi yasası
Dm çıkarılınalan konulannda ile
ri bir adım atmayan liyual ikti· 
darlar. Işçi smıflnUl demoktattk 
kazanunlannı yok etmede Ana
yasa 'yı bile çienemekten kaçın
mamaktadırlar. 

İki büyük işçi kuruluşu 
eRK.lş ve DISK'in liyasal lk· 
CIann işçi sınıfı üZerindeki bas-

ve demokratik kazanımlanm 
riletme planını bozibilmesi 
In giıç ve eylem birUti yıpma· 
u lJiItıI bır ,örev olarak kabul 
I�. 

Teksine eylem birııeı konu
sunu da bu anlayışla ele alıyo
ruz. Somutları.ak büyük sözleş
me öncesi Teksi!'e yaptıeımlZ 
"Işveren sendikası. karşısında güç 
ve eylem birlier çaenmızı anım
samak gerekecektir. Bu ça�ıyı 
iki kez yinelemiş ve içtenlitimizi 
ortaya koyan tüm davranlŞlarda 
özellikle lltizlenmı.Uk. Ne var 
ki Teklit yönetidlerl, üyelerinin 
etillrnlerine karşı çaenıanmıza 
olumlu bir yanıt vennemişlerdi. 
Eylem birliA:i. sözle,me dönemi
oe &!ren onblnleroe tekıtil Işçi· 

sinin ekonomik-demokratik hak
Iannı korumayı ve \ll!ıı,tlrmeyi 
lIIlIçbyordu. BelirItiRiın gıbı .0-

nuç olumlu otamadı. Ancak, bu 
kez ku,dqılan .. Idırılar bır söz· 
(etmenin dar çerçevesinin çok 
ötesinde, varlık ya da yokluk an
lamı taşır niteliktedir. I,çl hakla· 
nna, demokratlk hak ve özgUr
lük1ere yönelen her &aldın karşı
IUlda ortaklaşa tavır gösterme
mlz, uyanık olmamız gereklldlr. 
Tekane eylem birURl yapma dU· 
,!ineetinden vazgeçmı. deRIIiz, 
tenıne bunun artan bır Ihtlyıç, 
bır zorunluluk olduRunu bUlyo· 
ruz. Güç ve eylem birURl \ll!rekll. 
dir ve mümkündür. 

�ACAKllR !  
'1ŞÇI SINIF INA KARŞI 
ANA YASA SUÇU 
IŞLF;NMEKTEDIR" 

• Mehmet Auy 
SOSYAL.f S htınbut Sub. BI$klnı 

Ttirldye'de burjuvazi nirkiye' yi her ne pahasına yönetme 
hevesinde. İşçi ve emekçilere, 
çok yönlü, hırçın bi! saldırgıtnlık 
Içinde. öyle bir said m ki kendi 
koydu�. koymak zorunda k31-
dıet, yasa ve kurallan bUe hiçe 
sayıyor. Tariş'in faşistleştlritme
sine karşı duran işçilere "devlet 
terörü" estiriyor. İşçi sınıfının 
ekonomik-demokratik haklarını 
koruma ve geliştirme rnüC2.delesi
nin karşısına eşel-mobll ald atma
casıyla çıkıyor. Kamu kuruluş la
nndaki işçi kesimi OJ n toplu iş 
sözleşmeleriyle saelayacaet hak
ların karşısına Başbakanlık 
Koordinasyon Kuruluyla durup. 
onlan rulen "memurlaşbrmaya" 
çalışıyor. Anayasa'nın sendika
laşma hakkı tanıyan 46., toplu 

sözleşme ve grev hakkı tanıyan 
47. maddeleri ve bunlara �aRb 
olarak çıkartılan 274·275 saydı 
yasalar ortadan kaldınlmadıkça 
bu uygulamalar olanaksızdır. Uy
('.ılanınası Anayasa suçu işlemek 
demektir. 

Eşel-Mobil sistemi ile getirii
rnek istenen açıkça ücretlerin 
dondurulmasıdır. Başka bir de
yişle ücretlerin bae-ıanıp fiyat
lann salıverilmesidir. Uygulanan 
bazı Avrupa i-ilkelerinde ise, eşel
mobil, toplu iş sözleşmeleriyle 
saelanan ücret artışlarının, artan 
fiyatlar karşısında "eski duru
munu" koruyabilmesi için sae-la
nan nominal artıştır. Yoksa reel 
olarak ücretlerin artması deeU. 
Mevcut durumunu korumaya ça
lışmasıdır . Yani toplu sözleşme
leri tamamlayıcı bir unsur olarak 
ele alınmaktadır. Oysa bizde 
getirilmek istenen, beş yıl sürey
le toplu iş sözleşmelerinin askıya 
alınması, dolayısiyle sendikaların 
(üten ortadan kaldırılmasıdır. 
[şel-mobıne toplu sözleşmeler 
birbirinin karşısına konulmak is
te.nmektedir. Bu "kör kör par
maeun gözüne" dedirten cinsten 
bir Anayasa ihlali olacaktır. Meş
ruiyeti zaten tartışmalı olan Ikti
darın "meşrulueunu" tamamen 
yitirmesi demek olacaktır. 

Bu iktidar yasa tanımazhtım 
kıdem tazminatlarından [azla 
vergI alarak da göstenniştir. Ana
yasa Mahkemesl'nce Iptal edil
mi, bır yasanın yerini genelge Ile 
doldurmaya çalışmaktadır. Bu, 
işçinin ödenmemiş ücreti demek 
olan kıdem tazminatının iktidar
ca gasbı demek tir. 

Bu konular tüm Işçi ve emek
çi kitleleri yakından Ilgilendiren, 
eylem birUelne Ivme kazandıra
cak yakıcı konulardır. Batta 
DISK olmak üzere T\lrk·q Içeri· 
sindeki Ilerid sendika ve yöneti· 
cılerin eylem birliR"! yolunda ata
caklan aduniar, görev olarak ön
lerinde dunnaktadır. Zaman ge
çirilmeden bu çıbalar yoRunlaş· 
tm1mab ItkeU ve kararlı blr mU
cadeleye &!rllmelldlr. Somut ko
nularda bı,layacak eylem bırlltı 
daha boyutlu blrllkteUkl,,1 ııR· 
layacakbr. 

"DEVLET 
SENDIKACıllGI 
GONDEME GETIRILMEK 
ISTENIYOR' 

• Mehmet Güler 
G IDA-I S Genel Sııymıını 

Bugün, tekelci sermaye ve ik
t!darları yeni yasal düzenlemeler 
getirmek istiyor. Bu defa, doertı
dan işçi sınıfının toplu sözleşme 
ve grev hakkına saidmyor. Kamu 
kesimindeki toplu sözleşmeler, 
Başbakanlık kontrolüne, özel 
sektör kesimindeki sözleşmeler 
ise, devlet ve işveren baskısı Ile 
oluşturulacak bir üçlüye (devlet, 
Işveren, sendikacı) devredilmek 
isteniyor. Ekonomik tedbir ola
rak da, "eşel mobil" sistemi oluş
turulması düşünülüyor. 

Bugün gerçek net ücretlerin 
fiyatlar .karşısında satın alma 
güçlerinin % 50 oranında düştü
günü görmekteyiz. Eger eşel mo
bil lıstemi kanunla yüri.ir1üge gi
rerse bu oran en azından bu şek
liyle ele abnacak ve işçilerin üze
rinde oluşturulan fiyat baskısına 
işçiler kanun baskısıyla razı edil
mek istenecektir. Razı olunma
ması halinde aynı kanunla işçi 
hareketleri kanunsuz sayılacak, 
bastmlacaktır. Düşük bir ücreUe 
başlatılaeaeı ve uzun zaman süre· 
li toplu sözleşme imzalamayı da· 
yatacagı için, "eşel mobil" siste
ml, işçilerin degil, işverenin lehi· 
ne işleyecektir. 

HUKOMETlN HAZIRLAOıel 
TASARı 

YASAL HAKLARI 
YOKETMEYE ÇALIŞAN 
BASKı TEDBIRLERIDIR 

Bugün Türkiye'de bu hüküme
tin yapmak istediği, getirdiği ta· 
sarı Eşel-Mobil adlı olmasına rae
men, "oynak merdiven" içeriei 
ta�unanıaktadır. Be� ydbk süre 
sınırlaması tıe saeıanmak istenen 
şey ise bu tasarıyı burjuvazinin 
lehine Işçilerin aleyhine destek
leyen sendikalarla devletin bü
tünleşmesini saelamak, karşı Çı
kan sendikalan da kanunsuz say
makur. Devlet sendikacılıeını 
gündeme getinnE'k, yaşatmakbr. 
Bütün bu eylemlerin başımızda 
bulunan hükümetlerin isimleri ile 
çok !azla ilgisi yoktur. çünkü kı· 
sa bir zaman önce CHP'nin ikti
darı zamanında '·toplumsal an
laşma" ile Işçi &lnüı mücadelesi 
devlet tekeline alınmak istenmiş
ti. DİSK bu tasanya şiddetle kar
Şı çıkmıştır. Bugünkü hükilinet 
bu tasanyı başka bir ad altında 
kanunlaştırmak istemektedir. 
l ler Iki hükümetin de yapmak Is
tedigı Işçi sınıfı hareketine kapi
taUstler yaranna müdahale et.
mektir. 

ÇOZOM 
EYLEM nlRLICINDEN 

GEçIYOR 
Işçi sınıfı, ekonomik, demok· 

ratik ve siyasi mücadelesini dev· 
let güçleri Ile daha da baskı altı· 
na almak Isteyen düşünce ve ey
lemlere karşı direnmelidlr. Ey
lem birlıtinı gellştlnneUdir. Bu 
konuda başlatılmış hulunan giri· 
şımler olumludur. GörevimIz ey
lem birIIRini I,çl kitleleri içinde 
yıygınlaştırr,18ktır. 

ı şçı SıNıFıNıN EYLEM BıRLlcı 
VE BAZI KÜÇÜK HESAPLAR 

nemlrel iktidan, bunalunm yükünü her gün biraz daha i$
çi sınıfının iislüne ytkabilmek ıçın sina hesaplar p�lnde. 
EmekU olan işçilerin kıdem tazminatlaruH ve öteki emekli. 
lik Ikrarnlyelerini vergilendlnnek istiyor. Böylece işçilerin 
hakketti�i paranın yarısına yakını geri alınmak isteoJyor . 
Ortetik bunu, hiçbir yasaya sılmayan Maliye BakanhelOın 
bır genelgesiyle yapmaya kalkıyor. 

Ancak oyun burada bitmiyor_ "Eşel Mobil" denen bir 
sistem getirilerek sendikal haklar tümüyle askıya alınmak is· 
teniyor. Bu yeni girişime göre, be, ytl üeyle, işçiler artan 
fiyatlar oranmda zam alacaklar. Ancak fiyat artışları Ticaret 
Bdtıntılınuı tek taranı hazırlıdıeı endekslere göreaptana. 
cak. Bu endeksler her yıl hesaplanacak ve işçilere o onnda 
zam yapılacak. Yani, ücret artlflan fi)'aUan bir yıl cmden 
takip edecek. 

Bu arada '-ı'oplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu" da 
geriye kalan "pi.düzleri" temizlemekle cöre"U kılrıam. 

Bunun somut anlamı sendikalan ve toplu sözleşme düze. 
nini devredışı blrakmaktır. CHP iktidarında "toplumsaı ın. 
laşma ' girişimiyle açılmaya çalışılan yol, Demirel döoemin. 
de Eşel Mobil'le tamamlınacak. 

Bu çok yönlü saldırıya başta DISK olmak litere TORK. 
tş k1ll11 çıktılar. özellikle 700 bine yakın işçinin toplu söz. 
leşmesi içinde olan TORK.I Ş sendikaları için bu cirişlme 
kırşı seS6iz kalmak dÜfÜl1iiemezdi. Nitekim TORK-IŞ bUi. 
nen yöntemlerle, şikayetlerini hüküme� ve gyasi partilere 
aktardı ve şimdi kendini beklerneye &ldt. 

DISK'e baeıı sendikalartn girişımiyle bir üeden beri ı). 
nı iışkolunda TORK.l ş'e bağlı bazı sendikılarfa başlıtılan 
o� davranma eylemi eelişirken bu yeni saldın ortak ey. 
lemın alanını genişletme ve güçlendinne olaDIkIm yanıt. 
maktadır. 

Faşizmin saldırlları arttıkça bilimsel S05YÜ&t hareket. 
işçi sllnfl içindeki mevzilerini gözden geçirmek w işçi suu. 
fının eylem birlitini satlamak için tüm olanaklarını .tawr 
etmek ııörevi ile kirli karşrya. 

İşçi suııfının eylem birliğini gllarnlk için en önemli 
kaldıraçlar ltndikalar _ Sendikalar içindeki sınıl ,üçlerimD 
konumu, gücü ve ,irifkentili_ San sendjka yönetimJeriN et. 
klsizleştihnerun, sözde Çıklflarf. yetirdp I,çf kitlelerinf 
eylermizlite mahkum etme cirifimlerinin önlenmelinin .at 
ve sol oporttirlist akımların etkilerinin kınlabUm-.lnin yolu. 
dolrudan işçi ıını(ı içindeki binmsel aoıyaUIt tiqUt1enme 
ve onun send.ika yönetimlerindeki ileri mevzileri olmakta. 
dır. Bugün önceükle bu perspektifin .. bu perspekllflen ıio. 
lan ,örevterin bilince çıkanlması. eylem hıttmm OM löre 
yeniden düzenlenmesi her birimdekJ bilimlel sosyaU" �. 
ketin öne çıkın öncelik6 ,örevi olmaktadO'. Kaucı pele. 
min en başında sendikalar ve işçi Sınıfı içinde blUm •• IDI
yalist hareketin etkinlilini artırmak, bu etkinlikleri iKi Il. 
nıfının eylem birlilini yaratmak için kullanmak, bu Ü'eç 
içinde sınıfın tümünü ileri mewilae çekmeye çalıımak ve 
yeni yeni kadrolar kazanarak güçlenmek, ,üçlertmek .•• 

Faşizme karşı, en ieniŞ sıru! ,uçlerini çıkarmanm. fa. 
şist tırmanışı durdurup piüiWtmenin batkl yolu yok. 1vn 
bunlar bilinen dofrulu, ancak billnen dolrularuı yafllT\a 
geçirilmesinde de bilinen yanliflar yinelenip duruyor. Hiç 
kimsenin dilinden düşmeyen sunf ve k.itle sendlkacllııı il· 
keleri küçük politik ya da öııütael hesaplarla bır keMra iU. 
lebillyor. Sendika yönetimlerini güçten dü,wmek pahuına 
küçük oyunlar tezgahlanabiliyor. Bunlardan biri, eylem bir
\it! s1oı:lnları ıllındı bllditlni yapmak, bildlRI ,Ibi dıvrın· 
mak. Digeri de en geniş kitleleri kucaklayın bir eylem anla
yışını hakim kılmak yerine, sorunıc sol içinde yarış haUM 
getirmek. Ilki saR oportünisı eAilimlere kucak ıçarken, şu 
ya· da bu gerek.çeyle eylemsizlilin gerekçelerini Mn)'or. DI· 
teri de en geniş Işçi kitlelerinin eyleme çekilmesi • .,,,Ini 
bir kenara koyarak küçük ölJütsel hesapları öne çıkarıyor 
ve ıene aynı sonuca vanyor, kiUeleri eylem&izlile mahkum 
ediyor. 

t,çi sınıfmın eylem birliii, bu sorunlar aşılabildili ölçü· 
de giderek güç kızanacak. özellikle içinde bulundutumuz 
ko,ullarda .• TORKJ Ş Cibl bir SUl sendika yönetiminin bile 
burjuvaz.lnln liritlmlerine cephe &lmak zorunlululunu duy
dul u kimi somut "ldtıılu bııaında, Işçi sınıfının eylem 
blrUt! ıçın ol(unla,ın ko,ullu, soi içindeki küçük h .. plar 
aşılablldıeı ölçüde öznel ılandı da hızlı bir leUşmeNn pen. 
pektinerini hazırlamaktadır. 

Görev öncelikle her tl.r' oportünıst etilime kll11 IUteU 
bır mücadelenin kapısuıı açmakttı. Eylem birUAt kotullan 
Içinde, ona zam "'ermeden ve gelişmesini tltIzlJkle ıözeten 
bir üılup ve içerikle stirdiiiJecek ıdeolojık mücadelenin yer. 
i�tlrilmes.ine bugün her zamınklnden dlha çok ıerekıinl. 
mlmlz var. Çünkü yaııhşlar ancak böyle aşılabilir, her tür 
oportünıst ellUm ıncak böyle yenilebilir. 

. YAVUZ ONAL 
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DEGIŞIKLIK ISTEKLERI ANAYASAYı 
ORTADAN KALDıRMAYA YÖNELIKTIR 

Iklifikiik adı altında inde ortadan kakltnlmatlM çalıfıll.n 1961 Ana· 4. 1961 Anayasasının temel nitelllini ve onu kendUinden öocddlcrdm 
yuuı. 100 yılı qkın bir aircyi kapsayan anayauh rcjimimi:ı:dc cn ileri bir .�.. ayıran allı özelliiini LaiIı., devrimci özüne dayalı IMYa) am.aa oluttunu. BulÜl\ 
mayı olufturur. 1876'da yürürWi:c konan birinci anayua tam anlamıyla uygu- ortadan kaldırılmak. istenen ud nitelili de budur. KLUiIt kamu hak ve 6zırlli' 
Lanma olanalı bu1am.dan ll. Abdülhamit tarafmdan rafa kakhnlrnıı ve 1908 1üklcrlnin yanıııda ltifilcrin IMYa! ve ekonomik haklanıu uyan 1961 Anay ..... -
yılına kadar devlet Ia1namCıcrinde yayımlanan bir metin durumuna dönUıcrU. il, bu hakları ltifiler için sadece k.uarulm� haklar olarak SÖmıcmck.tc. bunla· 
toplumw yqama ıeçcIDcmi,tir. Böylece. Anayasaya kaJlıZ\ Il.Abdülhamit ra ulafma amacIlU dinamik bir hukuk anlayı,ıyla ortaya koymakta ye devlete 
cum inan hak1anru hiçe Ayan tam bir dcıpotilr. rejimi 50 yıl boyunca uygula S5'ncii maddede ya alan kuralla bclirled1li ekonomik ve ıosyal a.m.açlara ulaf· 
yahilmi,tir. 1908 devrimiDdcn sonra bu Anayuada yapllan 1909 dcli,ilJilc.· ma ödeM vermektedir. Anayasanın 1orya1 amacı, ôzJÜrlülr. yanında qitlili 
kriyk ülkemizde parlamentON bir njim kurulmuı uc de, bu rejim de k.lıt "Atam. doirultusunda ekonomik ve ıosyal haklar bölümünde yer alan ilke ku· 
Ozerinde bU'&lttlmlJ, İttihat ve Tcrük.i Partisi'nin fiili tck parti yönetimi ıop- n.1larla belinnektedir. 
!Uma CFmen olmuıtur. h.iıri Anayasamm oluıturan 1921 Te,killıı E .... ye Bu ilke ve kurallar devletin ekonomik ve sosyal polit:ikuuu çizmektc, 
Kanunu b.lınualık "\'qının i.ırünüd\i:r. Bu Anay .... meclis hükümeti kunnuı siyua.l iktidarlann bu konuda tercih yetkilerini wurlandırm&k.tadıt. BugUnkti 
ise de. iaa \/'Ckilleri heyetlc:rinin güçliilülü. sistemi zaman zaman tersine: itlet· siyasal iktidarm uygulamaya koyduiu ve Gtiney Amerika moıkli de deııikn, 
ıru.tir. OÇÜncü Anayasamız 1924 Te,kiliu E .... ye Kanunu )961 tarihine dıı güçlerce empoze edildiii açık ekonomi politikUllUD, anayasanın sosyal 
kadar 37 yıl ytinirlillr.te ka1mqtır. Bu Anayasanın önsördülü parlamenter rejim amacı ve devlete yüklediii ödevlerk baldqmadıiı .çıktır. Bu nedenle günde-
1950 yılma kadar fiilen preıid.atuiyel s..tem mtdijinde i,lemiıtir. 1946 yılına mc Ftirilen dep,i..klilr. iıtekJ.erinin Anayasanın temel özdlilini oll1Jtuıan 101-
kadar tek parti6, 1946-1960 arası ise çok partili njimlen dayanak olu,turan yal amacı ortadan kaldırmaya ve ıiyual ikıid.arlar.n bu amaca ten ekonomik 
1924 Anayasası, 27 May. 1960 ihtilalinden SOnnl. yerini. 1961 Anayuuuıa bı- ve ıosyal politikalarını yasallqtamay. dônük oldulu açlk bir gerçek. olank 
rakmqtır. KllNCU Meclisin dia:enlcdiği 1961 Anayuası balk oyunun kabulü ik görillmc:ktedi.r. 
20 Tcmmuı. 1961 tarihinde yürürlüle sirmiltir. Bir t.tanbul otelinde "seminer" adı altında düzenlenen toplantıda ona· 

1961 AnayasasIlDIn cemdili düzen lusaca ıöyle özetlenebilir: ya atılan dÜlüoecler ilc batkent otellerinden bi.riıin lobdinde açıkJ.anan tuLak 
ı. 1961 Anayua.arun kurduiu siyua.l rejim, parlamentuizm ya da Gfiney Amerik.a modeli ekonomik düzene uygun siya.sa.l rejim özlemlerini Lo-

parlamenter htilı:i.ımet mtclilindedir. mut�urmaktadır; Diktatör yetkileri ilc donatlbn bir devlet batkanuun yönc-
2. Vasama, yW'titme ve yargı kuvvetleri a.ıanııda der'l8eli, yumuıak bir timinde yargı. organuun baAlffillZhll ortadan kaldırılacak, Anayua mahkeme

aynlık i,birfiii öng6rülmtq;tüt. Bu njim ne yüriitmenin aAırlık tatıdılıprni. si Uc Da�tay etki.sizle,tirileeek, insan hak ve özgürlüklerinin tUm güvenecleri 
daruııiyel listernk, ne de yuamarun etkin oldu� meclis hüklimeti sistemiyle yokedileecktir. 
batdatabilir. Uluw egemenliii kullanma tekeli 1961 Anayuuıyla yuama or- tıeri !WUlen bu istekleri bir dcji,iklilr. olank kabul etmek olanalmı:dır. 
pnuıa � dcji1di.r. Ulu .. ait olan egemenlik, · yasa.ına yetkileriyle sınırlı Gerçekten Anayasanın 9'ncu madde. ilc "depıtirilemcz ve del;i,tirilmeıi ttk
olanı.lr. _ parlamento tarafından, . yargı yetkisi yönünde _ baiuna:z: mahkemeler- lif edilemez" olan 2'nd maddede yazılı Cumhuriyetin nitelikleri. bu istekler 
cc kullarulacaktır. Vürütme görevi ise. yasalar çerçevesinde cumhurbatkanı ve gttÇekle,tirildiii takdirde, onadan ka1k.mq olacaktır. Onadan kalluna., ceza 
bakanlar kuNlu tarahnd.an yerine getirilecektir. y.suuun 146'ncl maddesindeki deyimle (iIga) demektir. 

3. 1961 Anayasasında temel hak ve inan özgürtük.lerinin belirtilmesiyle Anayası ilga yetkisi ise, yasama da içinde olmak Ülere, hiç bir devlet or-

yetinilmcm4. bunlann korurunuı için sailam bir mekani.zma öngönı1müştür. pruna tarunmamlltu. Anayasayı yukanda açık.ladıjımlZ yönde dcğiıtirme is· 

Adli 'fULL orpn1anyla DlJl1ftay ve Anayasa Mahkemeli. bu mekanizmanın on· tek.leri bu nedenlerle yasal dcjiktir. 
aa olamaz (tinc qw. non) denetleyid unlUClarmı ohııturur -ORHAN AP AYDIN 

� o --

"VUR EMRI" -
YASADışı BIR 

INFAZ KARARıDıR 
tk1nd "vur emri" U.teii de i· 

ian edlldi. Bu kez kamuoyu i<p
tılerini azaItabilm,k ıçın U.i<ye 
M.Ali ARca &Ibi 1Z�1 faşist kIJlI. 
Ierln adı da eklenmh, bulunu .. 
yor. Ancak bu durum, demokra. 
si &üçlerinin i<pidlini azaltmaya· 
caktır. Çi.llkü pek Iyi biliniyor ki 
"vur emri" uygulamııı YUldl,ı· 
dır, yargının işlevini hiçe uyın. 
inAn haklannı açıkça ç1lneyen. 
çaadaş hukuka keslnlikJe aykın 
raşist bir uygulamadır. 

ARcı ve benzeri emperyallzm 
beslemesı ra,I,t kaUllerin eDerini 
koUannl sallayarak cezaevlerin. 
den çıkınuma göz yuman zihni· 
yet. bu tür listelere onlann adla· 
nnı da ekleyerek Işçi ve emekçi. 
leri. Heridleri, demokratlan ya· 
mltamaz. 

ışi< dahı önceki tisted. odı 
açıklanan Hasan ŞeD.lOy'un bir 
yakınının, İstanbul B8J'OIUna 
yazdıeı mektuptan bır örnek: 
Şensoylann evine gelen polis 
dotrudan şunlan söylüyor: ''Se· 
nin oelunu, teslim olsa da olma
sa da vuracılız. Hiçblr Ihtaıda 
bulunmadan, gördüRi..imi.iZ yerde 
vuracatlZ! " 

Uygulama budur. Yapılmak 
istenen çok açıkbr. Ve halkımız 
bunun (arkındadır. Tüm insanbk 
dışı girişimlere. Anayl5l.yı geriye 
doetu deeıştirme niyetlerine ve 
ancak faşist yönetimlerde görü· 
lebilecek. soqusuz YIIIlSlz Insın 
avına. bu kan sarhoştutuna kar. 
Şı çıkmak. demokrasiye lnanao 
!ün kişi ve kurumlann boyu. 
borcudur. Bu borç, ödenecektir, 
ödenmektedir. 

HUKUKÇUlAR, BiliM ADAMlARı, YAZARlAR, PARlAMENIERlER 
_unIlDII�; &11_"lrJII ko.uşmıısında Anayasaya yön.llllen pri· de rahatça askıya ain>ak. y .... 'ücüll. kı· 

.",UIIIIIIIIJi rj ci sa1dınlann hanli amaçlara hizmet etti· sıtlamalar cetirmek ve onu özplük .... n 
Ilni örneklerle anlatb. IÜftnenl olmaktan Çıkarmak, par\uDeIı. 

Bir yandın ıerlcl faşist güçlerin Ana
yasayı detlştinne, yeni baskı yasalarıyta 
demokri9yi rafa kaldırma girişimleri sü
rerken. öte yandan da toplumun tiMl di
n

,
amJk demokrat kesimlerinden bu &iri

şımlere karşı tepkiler yükseliyor. Türki· 
ye'de demokrasinin korunup eeliştirilmesi 
mücadelesi açısından çok büyük önemi o
lan bir dönemi ya,adılımız kuşkusuzdur. 
öyle bir dönem ki tophlmun tüm kesimle
ri tek tek demokrasi smavından geçmek 
zorundalar. Ve yine öyle bir dönem ki, 
dem?krasi ıüçlerinin kararlıııeı ve bilinci, 
bu donemi demokrasi hanesine bir artı ya� kıpatmak dolrultuaı.nda &iderek 
bıletı.iyor, olcunlqıyor. Umut verici olan 
da budur. 

i APAYDIN: "ANAYASAYı 
KORUMA YOLUNDAKl 

TEPKlLER ANAYASAL BIR,HAK 
VE GöREVDIR" 

ıstanbul Barosu ve htanbul Oniversite
si Sıyasal BiUml.r Fakiilesi. "Demokratik 
Anayosal DUzenin ı,leriıeı. Anayasaı Hak 
ve Ozrürlüklerin Yaşamı Geçirilmesi" ko
nuJu bır ortak semıner di..izenlediler. Semi. 
neri ybneten Siya.saJ Bilimler FakiJtesl 
Dekaro Prof. Dr. Tank Zater Ttmayı ko
nu,masand. Türkiye'de bazı hatalann in
uvluda delil anayasalarda ararulır duru. 
ma edndilini söyledi. 

Seminerin Ilk konu,macısı Istanbul Ba
rosu Ba,�a� 

.. 
Orhın Apıydın. 61 Anaya· 

sasının yurwlüQ:e prdllinden bu yana ki

. 
mi çevreler

.� ıwekli oJarik "Bu Anayasa 
ıle devlet yonetllemez" di..işi6ıceslnin savu. 
n�ldutunu ve 1960 öncesi döneme ıeri 
donme dzlemlerinln ıa,ındlA:ınl belirtti ve 
Anayasayı "lüks" bulın ınlayışlann 12 
�'art �onemiDde de Anayasaya yansıtıldı. 
lını soyledi. 12 Mart döneminde zor kul. 
lanılarak yapılan Anayasa deıı,iklikleri. 
nin hukuk açısından ,eçersiz olduRunu 
beürten Apaydın, bunun bile otoriter dev. 
:et özlemdierini tatmin etmedieıni ve bu· 
giınkü Anayasa tlrtı,malannın da bu öz. 
lemltrin bir ırıded okiulunu söyledi. De
ki,lktik isteklerinin ôzde An.yasayı orta· 
dan kaldınnıyı yönelik oldutunu vurgu. 
:.yan Apaydın dı ha ıonra ,unla" söyledi: 

(OROYOS - 2(1 MAVIS 19ao - ı  

"Olkemizcle demokrasıden, insan onu· 
ruDUD korunmasından yana olan, insancıl 
deterler. saYiılı her kişi ve kurum, hepi
miz tarihsel bir ,örevle karşı karşıyayız. 
Anayasanın tümden ortadan kaldınlmlSı· 
na yönelik eylemler karşısında yurttaşla· 
no tepki eöstennesi Anayısa! bir hakkın 
kuUarulmlSl nitelilindedir." 

DURAN: "KARANLICIN 
GERI GETIRILMESINE 

KARŞI çıKıLMAlıDıR" 

Seminerde, Orhan Apaydın 'dan sonra 
.öz alın 1.0. Siyosal Bllell,r Faküiteoi De· 
kan Vekili Prof. Dr. Lütn Duran konuş· 
muuıda, ilkenın son on yıldır ber alanda 
büyük bir bunalım Içine &IrdiRini. buna· 
hmdan çıkı, yolunun Ise buı çevrelerce. 
Anayısının eeriye dotru dealştirilmesi ve 
1950-60 döneminin karanlıtmın tekrar 
geri ,etirilmesinde arandıRını belirtti. Du. 
ran, bu Isteklere klıŞI mücadelenin. 61 A. 
naylSUtyla kabul edılen hak ve özgürlük· 
lerin tüm �yuUanyla yaşama pçirilip, 
gel,tirtlmeayle beraber ete alınmasının 
dolru olacatmı vurtuladı. 

SAvcı. KARAMAN. KAPAOCLU 
TANILU: "ZORBALteA KARşı 

DIRENILME LlDI R" 

Seminerde daha sonra söz alan konuş· 
macılardan pror. Or. Bahri Savcı 1960 A. 
nayasasının "otortter rejim" öılemdleri· 
nın önünde bır enael olarak: durduauna. 
buıı:iınlerde yapılmak Istenenlerin de bu 
engeli kaldınnaktan ba,ka bır ,ey olmadı· 
eını dıkkat çektI. Senatör Suphl Kara· 
man Ise "tarihi boyunca hak ve özgürlük. 
leri ve baeımllZhtl ıçın sav"şmı, Türk 
halkının •... 61 Anayasuını ve onun de· 
mokratik, laik ve loıyaJ hukuk devleUni 
her türlü sıldınya ka,..ı direnme hakkını 
kullanarak " koruyacaRınl, MHU Birlik 
Grubu olarak: buna inandlkl,annı ıçıkladı. 
Gueted yazar Arslan Başer Karaoaıu da 

Semlnere, tnliltere'de tedavlde olan toyu etkilız hale ,eörerek. haD: kU"''' 
sosyallst blUm adamı Server TanlIU bir rindeki tepkınin yönetime yanıım.1U1I bü
mesaj eönderdi. Tanilli mesajında şu et).. tünüyle eneellernek, kısaca Anayasayı, ee. 
rüşlere yer verdi: rici güçlerin kendi çıkarlarmm rahatça ... 

"Bugün yapılmak istenen, hak ve öz· vunulmaSl için bir zorbalık aracı haJIne 
gürlükleri daha da budamak, IstendiRin· getinnekör." 

[lANA Y ASA'DA GERIYE DöNÜŞ 

\ÖZLEMLERlNI KABUL ETMIYORUZ" 

• ATILLA SAV 
'lliridye BarOIOr 
Blrtııl Bqiwu 

ıukoiye Barolar Blrllii ö&pırtli.kçi ft çopku dc:-.okndi.k rej.a:ııcka yuaacbr. Qiaki, ......... 
mesleli anc:alt böyk bir rejim. lçiDdc pl'çek JÖınkrW yapabüir. Barolu ve TBB de YW aac:ak 
b6y1e bil' rejim içiadc Aaayual k"""" oiank rej.ıDiaı FIipDeIiDc btbda buhmabillr. 1961 A.... 
yuaa, pd çizcikri IIlbuiyIc böyle bb' rcjlm. modelı ajı.a.at.tadu. Ra Idbarta dcmokncik.1alk. 
.e»yal hu.kuk dcYIctiabs a.hıclULlerW dcjlfdftcck ya da ,.... cn:u.m ,..... ye yiriibBc edi ilc lt· 
ıe.ICrLaL dcnFkyea bikiim1cri bClaloCW hCL' tiaii dciitiklik 6DaiRai FriYe döai, nUdiiUıdc .)'1)'0-
nD. Bu tiirtü. aıcftye dön .. 6denLk:rW TBB oa.n.t bbU etmiyoru ye ba tir tlriilı:aIa-c hCL' � 
..... -

Anay ......... elbetteki aam.aa lçı.k cietitea topi-._. e .... oıııik ye lIy'" kOlu.lbın..yak .,.. 

dU.maU. içiD dctltdrileblll'. AACaIr. bina önce de bcürtdl:iııab ..,1. b. dclitlkllklai Ana,....... 
çiapIcrW bclirtediil dcmoknlik. ıoıya( lt ........ dnkti dop.ı ....... ve ieriyc d6nü. OIaıÜ. bW 
etmek miimkiıDdir. 

Sö.ptifl. TBB 6tıtdn beri ........ mııelllıctialııl w: a.roı.n. Anayaa'nDI yarp b6IıiieiıMe J't:I'" 
ala:ı.a.u Fftkdll. Anayaa �1I'odc TBB'. de da .... açau. haU.ıaa. tanaaMaaI pttkdll � 
,üadıcdlr. B. btıckkri kap.yu bir dctltWilr. TBB'. de ..... p� w: datıettal baaaa. 

Ne v. id, uimda bupa or1ıI.ya atı.laa Ana,.... dciltlklJil _tıeklcri ddıdlbk p.-..... .... . 
ç .... Anay ... ·_ .... dctit""""'il yiae Ana,....'" __ "' . ..,.Ie blo dctit ..... TBMM' 
nı. 2/3 ÇOpa.lllpalı Fftktinaektedil'. Bu"ki p ..... to yap_ içlıııde b6y1c bır çopa.lıılpa 
ÖUWkJe ICM umuı1aıd..a ortaya ania.a ıörifla dojnaItıuu.nda belftmeycccii açatc.. V..,.. tMa..-
lun1ar yarat:an..k. Anay .... detltWiil içla CıRt.m. baDrtamayı yc:nb ve ,erebia, hatta. re'" .� 
daa tcblikcU sayıyona .. . 

o Jr.., 
* YENI KlT APLAR 

* BULGARIsTAN Işçi HAREKETINDE 
SAC VE "SOL" SAPMALAR 

• 
boyan grigorov 

• 
60 Lira 

* F AŞIZMIN 
ztNDANLARlNDA 

ninko kosaşki 
• 

ı so ura 

*IŞTE SOVYETLER BIRlıCı 
• 

Varbk Özmenek 
• 

75 ura 
"Ifte SovyetNlr BIrIIDI', unutulmu 

e .. rNlrdln biri ollıc:.lk. Okuyucular onun 
hıkkını mutUlka .... ,..ukl.,.dlr. 

"Ve ne kadlır Isterdim bır 'bıtılı' dil· 
dı de yıyın"'nmııını. CAnMO, lıleyebll· 
dlDlm kıdlırıyUl, o dlll.ret. bu konuda 
bOyNl doOru, bOyI. dUrht .... bOyl. gOı.1 
yııılmıı klt.lplar Oyl.lln. aıdır kı 

SERVER TANILLl" 

• 1000 Urayı ",an "'teklcrde � 2�, mn' 
cut tam takım inr:kkrde " 40 IDdhka 
v.dıır ve 6demeli fÖndcrllr. 

���:!J�rtOti Cııd. 21/1, Çembcrlitlotf 

• 



• 

• 

GENÇLİK, 19 MAYISLARi\ 
SAHİp ÇıKıYOR • HAMZA TIGLA Y 

ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞıNıN BAŞLAN. 
CICINT SlMGELEYEN 19 MAYIS aurUN YURT. 
TA GENÇılK. VE SPOR BAYRAMı OLARAK 
KtrrLANlYOR. ANCAK 1919'DAN 61 YIL SON. 
RA. BUGON 19 MAYIS1N TAŞIDh�1 ANLAMı 
KAVIlAYABlıJlIEK IçIN. BU GONO GENçU. 
CE SAYRAM OLARAK SUNAN DUZENIN 
GERÇEKTE GENÇLICE NELER SUNDUCUNA 
BAKMAK GEREK. 

Son derece zor ko,uUuda ça.Lı.tan i,çi ve emek
çi ,ençlilin yqamlnl, pahalll* ve mfla;yon daha 
d. yokaıLlattuıyor, çekilmez hale ıctiriyor. O�ftn
ci �nçlik iK, lilltt ıuçeklerinden kopuk, gerici 
o!,ckrlc delı, bilimd",ı ve ilkel bir efitime mah. 
kum. OA:n!tmcn kıyunlan yoluyla fatist kadrolarla 
doldurulan ve birer (aşin \il haline: ,etirilrnek ilte
nen Ibelerde etitimin dıııeyi tiabikiiAinc düıerken, 
y_l.qan linivenitc &iri, .aıavlanru..lunı. kan. d(j,� 
nen 350.000 li., iDı:kununa, kcndileri'yk alay eder
enine "üniveniteye pmıe .aplani •• ;dan kurtul
malan" öğütleniyor. Oriversitelerden mezun olan 
binlerce gcncin ilC, kimisi iı bulamayıp "diplomalı 
i,blerc" katılıyor, kimisi. ille elitim gördOlü alanla 
tiçbir ili,kisi olmayan alanlaıda y�t�nd.leri k.ala. 
,ıyor, köcı�ri.yor. 

Son yıUatda &ittikç� ucm1a.tan ve yeni boyut. 
lar kazanan f ... iıc terör ve ıerici bu.lır.ıl&r, bu kararı· 
LıIr. tabioyu tamamlıyor. Mahaliderde, okulluda, 
i,yerlcrinde f ... iıt kuqunlanı::ı kurbanı olan genç 
ilericiler, jandarma ve polı kampı haline ,etirilen 
liıe ve üniveni,teler, öjrenci ıençliji dize ,etirmek 

FAŞIZMIN 
YENILGISININ 

3S. YLU 
1941 yıı.da ..u..ya 'le dIııDn .-yu.n

daki "OT bt., LIIkderia ..... ,...... 2. 
Olaya S .... " bUadUI 5s yal 6..:e 194&'cIıe, 
-Yafl bqlatanW1n YeallPlyle 10Da crdl ı....aa.p. bu mudu Jinü dolaywyla Tirklye 
"çi PutW'. batYUIv .. yla l.tanbul'da di
&eILkDm toplantı, 16 Nilus Cuma ...... amı 
Tcpcbafı pzinow.ada Tükiye bant &i-çkfi. 
ala etkln ve kiduel lı.aulunıyla yapıldı. 

Biakrce "çı ve emckçlaiD katıJdıil ve 
"fatimle FÇIt yok", "Fat� kartı omu 
ocnua" .&opıı1anıun yGbdtUcl1ii toplantı.· 
da Tiirkiye ltçl Putili Ceod Sekreteri NI
hat $up, Türkiye Bant Xomltal adına 
Gead Batkan Mahmut Dl..kadıem blrer ko
nutma yaptılar. 

Toplantı. ayna zamanda antifatilt bir fen
ilk. nUelillne d6DÜ,dl. Sllmeyn Ç&br. Tiilln 
Nutlı.u, ltçl Kültiir Koroıu, tiyatro .. ve 
halkoyuDlan. QlWn Twıcu, Nejat Vava,
oju11an plıı:rkrly&e toplaııuya COfU bt
...... 

ıÇin liri,i1en y\&1�rce ki,iik topyekun tutuklama
lar, evinden, okulundan inerinden ifade alma ba. 
hanctiyle yua paça ,öti.ırillen ve bir çojundan dı. 
ha tonra haber almamayan, kankoDarda gördutü 
i,kenced�n kimiai. ölen, kimisi ıuat kalan i,çiler, 
öjrendler, ıokak aralarında poli. ye jandanna ta
Rfından &cımul.Zca kUflunlanan ve ö)üJcrinin re
limieri boyalı buın tarafından bir ufer kazanmış
çuına buılan ıenç yurtıeverler. ButUn bunlar fa· 
,izmin ve ımcitijin Turkiye halkına kUfI açt"l 
&aYatta ıençlijin payına düıen, onun göjüslemek 
zorunda olduiu, gururlaıöjüsledili salduılar ve so
nuçlarıdır. 

* *  
Burjuvazi, gerçekleri saptınnu için Üıkemizde 

klfen sınıf mücadelelerini birer "gençlik olayı" bi
çiminde yanSltalten, radyosuyı.., TV'siylc, basmıy. 
la g�nçlite kartı halkta bir guvensizlik, teditginJik, 
hatta korku yanıtmaya çallJmuta, ıenç olmak, 
yolda durdurulmak, Uzeri aranmak, şüpheli Şahıs 
olarak göriilmek için yeterli sayılmaluadır. Bu 
genç lik dilımanl"ı ıebepliz dejildir vc halk düş
manhitmm ayrılmat. parçasıdır. 

19 Mayıs 19 i 9'da Türkiye halkının, uAruna �lde 
silah mUcadeleye katıldılı ideal. yaıi ulusal batun
sızi. ideali ilC, buaun i,birlikçi bUı]uvazi tarafın· 
dan ayaklar altına alınmaktadır. 

Ti.rkiye halkının aı.'IIerini ve ckmctiri. 1Iluslu· 
anıı sermayenin kurtlanna �ık.q çeken ve emek· 

çi halkm ulusal IUrurunu, yurtteverik onurunu 
hiçe .ayarak IMF'ylc imzalanan anlatmalar, ABD 
nin Iran ve Arıanhtan'dan kaybettijin! Türkiye 
den tela6 etmesini amaçlayan ve ülke topraklarmı 
emperyüzmin sıçrama tahtası haline getiren Sa
vunma Iıbirliji Anl.qmuı (SfA) buıjuvaziri.n, ulu
.al baiımlUhlımlZa kaqı 5n ylUık ihanetinin ı\inu
müzdcki biçimleri oluak kUfımlZ1 Çık. 
makta. 

* *  
Gençlik 19 Mayu 1980'e bu ıanlarda giriyor. 

Gençlik, 61 yıl öncesinin ulusal bakım.azI. ateıim 
ülkemizi, ihan�t antlqmaluı imzalayank empery .. 
lizme pqkeı çeken i,birlikçi ıennaye kesimleri ve 
onların çanak. ya1a)'ıcılarl kaq.mda canlı tutuyor. 
Gerçek yurtseverlik bayratını yükselti)'or. Gerçek. 
yurtseverliAin, emperyalistlerle imzalanmq tüm ko 
lelik antlaşmalarına. StA'lara, NATO'lar., IMf'lere 
kUfI çıkmakı., ,cnnayenin baskısına ve terorünc, 
C .. ist zorbal"a karşı, sömlrusüı" ve özp bir �Ie
cek için mücadele eden i,çi sınıfının, cmekçi yığuı. 
ların kavga .aflarında yer almakla mümkün oluatı
nı göriıyor. Devrimci co,kusunu, demmc olan 
inancını, kukin .unf çatıımalan içinde peki,tı. 
nyor. 

Ve ilerici devrimci ıençlik, halkımızın bilincin
de ulusal batımsız!. alevi ile pmgelqmi., 19 M .. 
yıılan. ıttçek bayramların, o bayramJan ,örerne 
den ölcn binlerce kartleıiminn de aranıızda oı.c .. 
jı ı�rç�k bayn.mlar� kutlanac-tı bir Türkiye'ye 
olan özlemini. hiç yitinncd�n sahip çaıyar. 

THYemeteileri salıiilI mı? 
Dolrudan şu suaU soralım: 

• Yiğit GONEL 

'1brahlm öztlli'k ,'e Hava-t, yönetimi işçileri sattılar mı?" 
ı,teneruz bI� daha açahm_ "ıbrahim öztürk ve Hava-ı, yöneticileri, THY çalı .. n

lannı satışa mı eetirdiler?" 
BuflÜn konu ile ilgiıı herkes bu soruyu soruyor. Yurtiçinde 1500 ücretsiz bilet, dı, 

hatlarda yüzde 50 ücret Indirimi, yönetirnde söz uhibl olın Işçilerin de katildıR. Perso
nel Isllhdam Komisyonu. 18 Şubat 1980 tarlhlnde (lev baıım.n var olon hakim"; 10 
Mayıı 1980 tarihinde erev sona ererken ise geri alınmışlardı. 

1 Ekım 1979'da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde pev ve lokavt Ilan edııme
den önce herkes, bugün alınan ücret zammıOm hemen hemen tamamının bır ara Işverence 
kabul edildiRini biUyordu. V.� aynea 31 Mart 1980 gii'lü Ti6k-İş salonunda yaptılı basm toplantlAnda İbrahim 
öztürk 'ı.ıı açıklamalan da hatulardaydı: 

''Daha önceki sözleşmelerle elde ettillmiz hakim savunmamıza dahi ıdeolojık 
dlyorlar. � konulan 45 milı'on önünde tartışmaya hazmz. 1 Mayıs'm ışçi Baynmı ola· 
rak toplu ıozle,meye eeçmesinl ışm bir talep olarak görtiyorlar" 

öztürk bu eörü,lerini açıklarken, kararlı ve Isteklerinde sonuna kadar direnecek bır 
sendika Udert gibi davrınıyordu. Ve o ııünlerde suçlamalar, söylentiler 'irmekteydi. 

Grev ve lokavtın uzama.sının İsviçre'nın ınu .. IRindeki firrn8S1 Balaır'e salladil. 
kazançlar, Buna Hava Yolları tarafındın başlıtılan yeni aeterler, ve Ula,tınn. Bakanlılı
na yıpılanyeni ,Irket kunna istekleri IzDyor, bunlar bır zlndrln halkalan hlUni alıyordu. 

Ama ıörü.n. kararlı bir .. ndikanın yüzd. 180 dolayındaki iki yıllık zam taleblnd.n 
ve elde ettlli haklard.n vazeeçmeyecefi yolundaydı. Ne var kt lrnulınan sözle,me, hem 
i.i::retler konUlUnda hem de kazanıımı, olanyönetime katılma haklan konuaında sendlk. 
run, lsteklerlnden ve taleplertnden prl adımlar .tıllını ortaya koydu. 

Bu vanlin yenı noktadı Ulaştırma Bakam tI,lnerek Yavuz Donat'la şu konuşmayı 
yapabildi: 

Ol. Sıyın Bakan toplu sözleşme Ile dahı önce vedlen bır hakkın ceri ılındılını hiç 
duydunuz mu? 

". Duymadım. 
"- Ama siz, esld THY toplu sözleşmesi ile çalışanlara vertlen haklan geri aldınız. 
O l- Dolru aldım!" 
Ve ıonra h.nel haktan aldıeını d. yine teker teker açıklay.blUyor Bay öZalp, Bay 

özalp bunun ki,ısel bır baş.n oldulunu d. bu eörüşmede i.istü kıpalı dı olsa, söylemek
ten eert durmuyor. 

Bay özalp, ıynca THY'de yeni ,eUşmelerin neler ot.cılmı söylemekten de çeki n
mlyor. Büyük merkezler dı,ındakl uçak seferlerini THY'nin tekeUnden çıkaracaklınDı 
bellrtiyor. Bunun ıçın "şimdlUk tam Incelememiş otmakla bırlıkte" F.28 eibl küçük uçak
lan elden çıkaracaklanDi açıklamakta da sakıncı eörmiiyor. 

özalp ıynı zam.nda Samsun, Trabzon, Erzurum ve Aln seterlertni şimdiden baş· 
kalanna bırakıvertyor bu kıran Ile. Dota) olırak buna ballı bir ıçıklam. dıhı y.pıyordu: 
''Dolmu, uçak tışım.cıhlı yıpıcak yeni firmalara bu uçaklar kirılanacak ve an. mer
kezler dı,ı h.tıır terkedllecek".  Bunun dol.1 sonucunu Ise Ulıştıma Bakanlı�ındakl özel 
,irket başvurulınnın kıbulü olacaRı hemen ortaya çıkıveriyor. 

Bay özalp'ın bır ba,kı Isteli de bu bahıne Ile THY'de yapılacak tenslkıt olıcak. 
Ama bu tenalkatm hemen ardından parttzan tutum ıçınde yenı atarnalann eelmeyeceli· 
nın hiçbir garantl5l yok. THY'de çalışan 6 bın personeli tazlı bulın ve "18 uçak ıçın" 
(Asıl rakkam 23 uçıktır) bu kadar penonel çahştınlmayaclRml söyleyen önıp, grevin 
son bu lmasıyla blrUkte " Lenslk.tın" b.,lıyac.Iınl dı müjdeleyiverlyor . 

Evet, ana hatı.nyla b.y özalp'tn müjdeleri bunl.r. 
GeleUm b14tak:1 sorumuza, "İbrahim öztürk ve Hava-I, yönetimi I,çlleri ııttdır 

m(?" 
V. devam edelim. "Subjekıır ıyt niyeileri yetmedlel lçln'objekıır olarak ..... 
YOk haklızlık etmeyelim, bunun cevabınl 11tY çılı,anlannın vermesini bekleyeUm. 

BEŞIKÇI ILE 

ULUSLARARASI 
DAYANIŞMA 

BRUKSEL - DoRu Anado· 
luyla ilıW Inceleme ve çabş
malanyla tanınan ve bu etkin
ııklerlnden ötürü 7.5 yıla 
mahkum edUen Sosyoloı Dr. 
Ismau Be,lkçl. Istanbul'da 
hapis cezumı çekerken, ken. 
dIsIyle IIgIU ulullarara. daya· 
nışma kampanyalı da leU,
mektedir. 

Son olarak ısviçre YUlrIar 
ör�tü Baıkan' Bayan Moııı
LO Boulanl'r U. Irv.ç Yazar
lar BlrlJeI Baıkan. Jan GelılJn. 
Türkıye Cwnhurbqkanbtı .. 
ve Baıbakan Demıre!'. bırer 
mesaj eöndererek mahkuml. 
yetl protesto etWer ve lletlk· 
çl'yle deyonlljmalann, bndlr· 
dUer. 

Mesajlarda aynca, çalımlZ
da bır halkın en temel bak ve 
özııürlük!erlnden yoklUn bın· 
kdmaıı da eleıtlrUdl. 

* * * 

GSD 
GENEL KURULU 

SONUÇLANDı 

• TIP Başkanlık Kunılu 
Üyesi Muduay 
Kongreyi kutladı . 

• YÜRÜYÜŞ fotoğraf 
ödillü verildi. 

isTANBUL - Gör •• Sanatç� 
Demcti 4. 0lalao Geoel KUlUN 
10 May .. Cumarteti � yapdılı. 
KOIlIRYi Türkiye "çi PUtW. 
.... iw>i* Kurulu Cy.a C<Iod .. 
Mutluay da bir me.jIa kutladı. ve 
PanillDin dayUUfm& duypılanna 
iletti. 

DemCIı. Batka.u cihat Anı., açlf 
kOllU,muanclan IJOIU"I.. SalYÖnc
timce enacOeneD "Gdcadı.1CI ı 
Mayıı Seıpi" . 6dülkriai cbirt
tL Seçimler IOnUCU oybirlillYIt 
ohl,ao yeai y6DCtim kurulu Ilm 
bölilfÜmOnü ,6y&e yapb: la Çelk 
(Baıkan). Bın." S..... ("ko 
Yardunc_d. Sabahaıdııı TUDCU 
(Genel Sdu�ter). Ferlt ORD (Say
man), Mabmııt CelayU, N«Dliye 
Gönenll ve Neıteren Gand. 

Kültür, IUll.t ft dUtOn ....... 
61'1Ütlü unaıçllann demokıadir. 
talepleri Gmcl KUlUI kanrian ola
rak oybirliliyle beaiaueDdL S.
natçalann ıoeya! 'le ekODOlllik Lo
nınlanna da detlnen raicpia' &d
likkö b .. u. 141. ve 142. maddder 
olmalı. ü&Cft, kWlÜr ve ..... t aiaıu-
nın ÖZIÜfa' IcIi,mctinl ve ....... ç .. 
lann örpitlmmem eftF1kyen., ii
nuiayan tüm antidemolı.ndk ,.... 
!ann, airitimlerin ve anlÜlÜa kal
dııılma.ını ve bqta "Hebinki Nl
hai Senedi" olma" ib:e� ulu"'" 
ansı anlatmalarda )'eralan, dü,ün
cc, bilim, kültür ve I&n.It alarwnn 
etkinlc,tirilmeli ve Id,lirUme." 
.. vunan tüm maddelerin ya,arna 
rcçirilmcti dolNltusunda yolun
latıyor. 

GSD Gend Kurulu, tüm bilim· 
ıcı ıoıyalbtkrin, ilerid. demokrat 
vi; YU"Icv�rlerin kültür ye anat 
alanındaki birBI'nin gllanın.us, 
lidrrek tdL bir demokra. ccphnl· 
nin bayralı alunda birk,iline. 
yolunda önemli bir adan oklu. 

F.,l&mln yc:nllltlnlıı 55. yı.b.nda yap.t.an 
bu toplantı., Tllrklye'dc fatl&m 6demcUcrlae 

• çit vtrlmeyeoı:jinl, ltçl ve emekçi kideJe. 
nı oıU,tunak1an ortak crphe lle cmpcrya· 
IlzmlA emclkTlnla bOl. çıkanlacaIuu Ir..anıt· 

lada. Tlld1ye bant "ç&eri ayru lçcdkte bU 
toplantı." 18 May . ... Aılk.an.'da da 

pro..,..ı..daiar. 
THY'nın Ilerıd, demokrat emekçUerinln çok eeclkmeyeceklerl tam In.ncıyl.... '-_________ -J 
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Ho Amca'nın 
gerçeklesen 

lini JI.lçlendinne ve ııılumla,urmanın en iyi yoludur. 

"Emekçi Gen.;lik Birliti uyeleti, kızlar ve erkekler, ıe· 
ncllikle iyidlrler. Hcr ıeyde ICVinÇ ve iyi iıteklerini beli�tiyor 
lu. GüçlukJerden çekinmiyor ve hep ilerlemeyi i.tiyorlar. Par. 
t! onları devrimci ahlak duıunceti içinde =Iitmeyi, onlan ıo ... 
ywmin kUNlu�unun heM "kızıl" hem de "ültiJn ri.telilr.li" 
",rdUruallerl yapmayı yukJenmelidir, . - . 

YORÜYÜŞ, BÜYÜK ÖNDER HO cm �tlNH' 
iN 90. YAŞıNı SAYGıYLA, SEVGIYLE 
KUTLARKEN, ONUN SON ISTEKLERINI 
IÇEREN YAZISINDAN BIR BÖLÜM SUNU· 
YOR ... 

Uatlan'mIZ, ırınalr..JanmlZ ve iıua.nlanmı,u zarar gelme' 
lin. Amerikan u.ldırııına. w,ı ureri kazandıktan ıoru-., U1ke· 
miz! buııUnden on kez daha güzel kualız: GüçlükJer ve yok· 
IUnJuk.1ar ne oluru obun, halkımız mutlaka kClin bir zafere 
ula,acalı:.. Amerikalı emperyaliıtler mutlaka. ü.lk.emlzl terk et· 
meye zorlanaalı.1ardır. Vatanıma mutlaka yeniden birle,e· 
cektir. Kuzeyli ve Gunerli yurttaılar mut1a1ıı:..a aynı Çıtı alıın .. 
da ya,"yacak.lar. Olkemiz için, küçük bir ülkenin ilr..i bUyük 
emperyılin sUcU, Fnnn ve ABD'yi yenmi, ve yenecek ol· 
mak, uluuJ kurtuluı hareketine yara,ır bir katkıda bulunmak 
kadar büyük bir ,ere{ yoktur. 

"Bu yıl 79 yqın<b olacatım. Sallıilm bundan bir k.aç 
yıl önceden daha az iyi cba bile, ı,ihnim ve hafıum hili ta 
:te. Bir insan 70 yqıru atmıfU, satıltı her yıl artan yqıyla 
birlikte bozulur. Bunda hiçbir özeUik yok. 

"Fakat devrimc, vatana. halk. <bb. ne k.adar �mct 
edebilecctimJ kim bilebi.1ir ki? İııte bunun için. bütün ülkeek
ki yurtt&Jlanm. partidek.! yolı:la.tl&nm ve yttıqimin her köıe
sindeki donlarıma 'u bir kaç IÖZÜ bınluyorum: 

"Beri ld,iıcl olarak. i\ıllendirenJer U7erine töyleyeoekle· 
rim iıe büti.ı.n hayatımı vatanıma hizmeıe adadım, devrime 
hizmeı ud.m, h.alka hizmet ettim. Bugiln bu dunyıyı ıerkeı· 
mem serelaeydi, hiçbir ıeyden pi,man1ılıı:. duymazdım. Daha 
çok ve dahı uzun zaman hizmeı edememeye pitmanım yal· 
naca. 

" önce, pani Uzerine: SaAlam bütiınlüiü. bir ILru!a, halka 
ve vatana fedakarlık. dolu hizmeti Ayesinde partimiz. kurulu· 
,undan beri ha1k.1 çevre.nde birleıtinneyi. birbiri ardına u
ferler elde ederek, onu .lttü bir miladtltye yöncltmeyi bildi. 

"Son obnk da, h.a..lktn burunune, partinin bUtününe, bU· 
ti.ı.n orduya ve bürun torunlanma, kızlara, <>Abnlar. ve öncüle· 
re ob.n sevgimi bıraluyoNm. Aynı zamanda, dünyadalr...i bürun 
yoldaıla.n., dostlara, genç adamlara ve gt:nç ktzlara, çoculr.lan. 
yürekten bir IcIa.m IÖnderiyorum. 

"RutünUk.. 8\1, halkımız ve partimizin dctcrli bir gelene
tidir. Alt öI'JÜtlcrdcn Merkez Komitesine kıdar, bütün yol
d.&flar partinin birlik ve bütünlüiünü göz bebekleri pbi car
Ffficlidirler. 

"Son iııelim ,udur: Partinin biltünıi, ha.lkuı bütünü, 
bu,", ve refah içinde, yeniden birle,miş, balurııtz ve demok· 
r.tilr. bir Vietnam'ın yaratılması için lillarn bir bütünJülr. 
içerisinde mücıdele ettin ve dünya devrimci dıvuına yara,ır 
bir katkıda bulunlUn." 

"Pani içinde aeniı bir demokrasi, IÜn:kli ve ciddi bir 
öı.clq tiri ve e1cıti..-ini.n gnçcklc,mcsi. parti bütünlük ve bitti· Hınoi, 10 Mıyıı 1969 Ho Chi Minh 

PONOMARYOV: 

WBA S 
• AVRUPA KOMÜNIST VE ıŞÇı PARTILERI " BARIŞ VE 
SILAHSızLANMA" KONFERANSı PARIS'TE YAPıLDı 
1976 Berlin Konferansa'ndan bu 

yana yapılan en önemli foru m  olan 
Paris Konferansı, banş ve silahsız
lanma sıvaşının asıl dayanak nokta
"DID dÜDya komwıı,t hareketi oldu .. 
tunu bır kez Ilah. ıöaterdl. _ 

Konferans, giri,lmcller olan Fran
sa Komünist Partisi ve Polonya Bır .. 
le,lk ı,çi Partisi. adına, FKP PoUt .. 
büro üyesi ve fı.tK Sekreteri M. Cre. 
mets'in konuşmasıyta açıldı. M. Gre .. 
metı, Konferans çah-fma1annın Av .. 
Npa'da banş ve silahslZlanma müca· 

RALliS: ·  

delesi gıbı soyhı bir davaya yararlı 
bir Itatkı olacalını belirtti. 

SBKP heyed bqkanı, SBKP MJ{ 
Politbiiro Aday üyesi ve SBKP MK 
Sekr.tat Bom Ponomarycw da 
Konferans'da önemli bır konuşma 
yaptı , Po.nomaryO'f Konferanıı ka .. 
tılan partilerin yöneticilerine Sov. 
yet komünistlerinin, SBKP MK Po .. 
litbürosunun ve SBKP MJ( Cenel 
Sekreteri L.l. Brejnev'in selamlannı 
iletti. 

ÜÇ GÖBEKTEN iŞBiRLlKCi 
• YUNANISTAN BAŞBAKANı RALLIS'IN BA BASı DA 

ABIANLARı..,. KUKLASı OLARAK 
ÜLKEYI YÖNEHti ŞTı 

Ycqo KaUiI'kı Yuft&lliltan 8qbabııı ıcçlmellndcn 'onra ABD Hil,kanı 
Carter, lr.tndWne JÖnderdiii maajda, Amnik.a ik Yunanistan ataItnda.1d i, .. 
birUtln.In daha da .-tm .. nın kaçuu1mu olduğunu bildi"ı. Cartcr'ln halı.kt 
vardı. Çiillk.ü üç JÖbektnt beri RaUider hep dıtand.an birileri ik ı,birlill yap" 
ma sdenıej:lnl IÜrdÜlmü,lcrdh. 

Ycqo RaUi..'in babui YaıuW RaU.lI, Yunanistan'ın Nulkrce ı,pllnden he. 
men .ann Bqbabnbl:ı ,rtJrilmit, ı944'tc: be dü,manla l,blrDil yapmak N' 
çundan öbür boyu hapıc hüküm aiYml,d. Yorıo RaUı. be, Uk kez 1 �50 yılın. 
da mlUetvelıı:.W ıcçilml" 1958 yılında -I efillmU 14'lcr ""bunun içinde yer 
..... k Kanmanll'in cI1,liıü1meNne katkıda bulunmu,tu.. 1967'deld darbe .1. 
IUUlda, Ra1ILa lçlflcri BaLanI ldl Dube ı.uuıda tutuk.lan.mı,. daha .onra ıcr
bettba'aJulınc:a, cuntaya kat,ı eylcmleft siriten .aAcl bir 0I'JÜte l.rye olmu,tu 

Yunanistan'da cuntanın Ikadardan dü,ünWn«lnden ıonn R.a1Iı. Yeni Oc .. 
mokraai Partbl .atlannda yenıl aldı. AıttIr. eıkiden oldulu pbi a,m ııııcı du· 
puıcelcrıkn �ana &driinmuyat, daha ıbmlı davnruyordu. Bu davranı,ınln ödu. 

'.n\AI de K.uamaııllt'in " partUeniltii" bÜ" Cumhurba,karu olarak ıcçimelinden 
• onr., Yıkmin Ba,baluı.nlıA:ına ce1irilcrek alıyordu. 

Yorıo �ı.'in Fçmı,i, keadbl.n.in b;lfbalun OLaıU da Yunanlltart'lD ABD 
v� NATO ile illtlilninde önemli rol oynayacapn'-D Iwub. Carter'ın tnkıç 
ıötterlline ,qmamak Frt:1ı:.. 

YÜRÜYÜŞ 
$.Ihlblı YGrCtyot Vayınalık Ltd.Şu.. .41 .... NIHAT SARalN e VUI I,le,1 MIkıQrOI 
tMNı KOCABIYIKOCLU e YOnetim: Konur Sok .. 15/1 KızılaV " ANKARA, 
Teh 1 1 4 5  u e1ı\lfttX,ı1 B'II'OlUı Plywıotı cad.. 21/2 Çemberııta, .. ISTANBUL e 
AWI'",* TemtıltclllOIı Info .. TOrk AA"_ 13/2 SqUlıre W ..... .. 1040 BruKaI" - "EL
çıKA T .. 230 ,.. 72 el ılın Ko,u".rıı Arka kapak renkli 22,500 TL, .,'IU ı<a
pak IIY1h�VU 11.000 TL. Le &ayfıla, lOtun .. "tlml 200 TL... e&.llkıı Dallı;' Newı 

e Abone kOJulı.nl Yıllık 400 TL. ıttı aylık 200 TL eAm.ıpal Yıllık LO OM • •  Itı 
..... k 30 OM . ArMrtklıl Yıllık Lo OM, ı"ı aylık 40 OM eAvut1ralva..Japony.1 
YıLıık 100 OM, altı aylık 50 OM. 

• AVR�A cw.m. Adrulı InfO-TOrk Banka Hftabıı BaL SıO-oı"I714-02 
.'U_I .. .  IIELC;I.v. 

Ponouwyoır. "Günlnikm en Ö .. 
nemli sorunu olan sıvaş ve hanş so· 
rununun, d�yanın çok büyük ileri
ci delişimler ieçirdili bir sarada 
böylesine keskin biçimde yeniden 
ortaya çıkması biz komünistler ıçın 
ayn bir öneme sahiptir" dedikten 
sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: 

" Ammkan eınp_yallz.ml.nin. p0-
litikası, sadece Vaf$ova Paktı ilke .. 
lerini, Küba ve Vietnam'ı detil, aynı 
zamanda başka pek çok ilkeyi de 
hedef almaktadır. lran'a, etemen 
bir devletin topraklanna son olarak 
silahlı birlik indlrme eylemi, bütün 
iddialanna karşın, Amerikan yöne .. 
timinin ne kadar tektifsiz ve mace· 
racı bir biçimde hareket ettitini 
gösteriyor." 

B. Ponomaryov. emperyalizmin 
banşı tehdidine kaf$1 Sovyetler Bir. 
Iitt'nin rolü hakkında da şunları be • 
lirtti: "Sovyetler BirUgi'nln banş ... 
ver bir devlet olarak üzerine dü�n 
görevi yerine getireceti konusunda 
hiç kimsenin kuşkuRJ olmamalıdır, 
Halklar bilmelidirler kı, hiçbir 'Sov .. 
yet askeri tehdidi' yoktur. SSCB' .. 
nin ne Batı Avrupa ülkelerine ne de 
başka iikelere, saldınna nJyeti ve 
planı vardır. Tam tersIne, Sovyetler 
BirliII, savaş tehlikesine karşı banş 
ulrundaki, .. Avrupa'nın ölümeii bır 
savaştan kurtaniması uanlUdak! .. 
tarihsel mücadelede bütün barı,E" 
ver iüçlerle Işbirliline hazırdır." 

.. 
Ponomaryov son olarak şunlan 

söylrdl: "Görüşmede kabul edece�l .. 
miz çaarı, savaşa karşı çıkan bütün 
�çlerin, komünistlerın, sosyalistle .. 
rin, sosyal demokratlann, dıeer si
yasl partilerin ve toplumsal hareket .. 
lerin, bu arada hınstiyanlann genJş 
biçimde birleştirilmesi gerektiAi dü· 
şünceslyle ortaya çıkacaktır. Banş 
ortak bır servettir ve biz, hiçbir ön 
koşul öne st.irmeden ve uzun hazır, 
Iıklar yapmadan, hazır olan herkesle 
'barış masasına' oturmaya her za .. 
man hazırdık ve bu(Ün de hazırız, 
L.I. Br_jn_v'ln dedi RI gtbl, 'SlRlım 
barışa götüren her yolu kabul eder 
ve Ist.eriz'" 

Avrupa komünistlerinin Pariıı fo. 
rumu, Avrupa'daki banşoever iüçle· 
rin artan askeri tehUkeye ve emper· 
yalist çevrelerce körüklenen silah. 
lanma yan"mın hızlandırılmasına 
ka",ı banşın ve yumuşamanın güC; .. 
lendlrilmesl ulrundaki mücadelede 
önemU bir a,amı olmuştur 

ABD Başkanı Jimmy 
Carter'ın çlçeei bıımun
da DI:jlşleri Bakını Ed .. 
mund Muskie'nin geçti· 
Ilmiz hafta Brüksel'e a .. 
yak bastılmda ilk işi, 
ABD'nln şimdiye ka .. 
darkl politikasının d· 
di6i.iece�i yolunda dos .. 
tu, dlişmanı uyannak 
oldu. Musk.ie, ABD'nin 
dı�işleri bakanının detişmeslnln, politikada bır de .. 
�şiklik anlamına ielmeyecelini !loöyledi. Daha son· 
ra gelişen görüşmeler de Muskie'nin, selennden da· 
ha da sert bir ideolojik saldırı yandaşı oldulunu 
ortaya koydu. Muskie'run Avrupa'da yaptıı. iö' 
ruşmeler hep ABD'nin tran·a, Sovyetler Birli�i 'ne, 
Orta Dotu ilkelerine yönelik sa!dırı politikasını 
pekiştinnek yönündeydi. Muskie, Brüksel'deki �A .. 
TO Bakanlar Konseyi toplantısında, artık emperya .. 
lizmin uygulayıcılannm altzlannda sakız haline 
gelmiş olan Afganistan konusunu bahane göstere .. 
rek, Avrupalı müLtenkierinden silahlanma harca· 
malarınt hızlandırmalannı yeniden istiyordu. Her 
NATO üyesine ayn bir öci.i gö�teriliyordu. Türkiye 
de bundan kendisine dü�n payı aldı. NATO Aske
ri Komite Başkanı Norveçli General Gundersen, 
Sovyetler BirU�i 'nin TUrkiye smırlanna yıeınak 
yaptııını bildiriyordu. 

• onur güven 6 

EMPERYALİZMİN 
CÖZÜMSÜZLÜGÜ 

VE YENİ SALD1R1LARL 
MUSKlE, Br'..i.ksel'de NATO temaslanndan sonra 
Avrupa Ekonomik Topıuluıu Ile iöruşmelerde hu .. 
lunarak, bu kez de ABi) istekleri dotrultusunda 
Avrupalı iikelerin İran'a uygulayacaklan yaptınm .. 
lardan caymamalın içın baskı yapıyordu. 1ı·usk!e' .. 
nin bu işte başantı oldulunu sö)"lemek güç. ('ün .. 
kü. ekonomik bununun etkisini ::laha yolun bir 
biçimde duyan Avrupa'nU'! kapitlUst Lihleri. bü. 
yük mütterikierinin Isteklerine !.ÜrekU yın ;lz1yor
lar .. Daha ÖDCa �mbuq topı.m.-d& 1aıa ' .. 
karşı ticaret amblllJosu uygulamayı ABD'nln zoru 
ile kabul eden AET ülkeleri bu kez. YWÜl'lükte olan 
antlaşmaların bozulmayaca"ını, ancık ilerde yapı· 
lacak antlaşlT'alar için bir takım yaptll'lmlınn uy .. 
gulanabilecelim söylemektedirler, Oysa Başkan 
C.rter, �tuskie'yI Avrupa'ya göndermeden önce, 
kendisine "Avrupalı müttenkierin sözlerini tutma .. 
lan gerektieini" hatırlilmı,. bunun yerine eetlril. 
mesini istemişti, 

MUSKIE'nin lran'a yaptır:mlar konuRJnda ne den .. 
ii başanlı olacaeı şimdiden beIU olmuştur. Kendi 
OZ çıkarları açısından, Avrupa'nın kapitalist Like. 
leri İran'a fazla sert çıkmayı red edeceklerdir. Bu 
da Atlantik'in iki yanındaki emperyalizmin iüçl� 
ri arasında süren bir çeUşkl olmaya devam edee.k
tir, 

MUSKIE'nin Avrupa'da yaptılı üçüncü temu Sov. 
yetler BirtiII Dışı,leri Bakanı Andrei Cıomiko Ile 
Viyana'daki lörü,meg olmuştur, Burada dı, Mu&
kle dünYJinın eeleceli Için, ban,tan yanı, savaşa 
kaf$1 bir çift lif etmem_ye özen löJtermlş ve teh. 
ditler i8vurm.ya devam etmiştir. SALT II antla,. 
masının, ACganistan'daki Sovyet askerlerinin r.rt 
çekilmed.iei takdirde onaylanmayacalını söylemi., 
SALT ii onaylanmadın da sllahlanmı yı",ı konu. 
sunda ABD'nin b14ka hiçtMr "örüşmıY' katılmaya· 
calını belirtmiştir. ACeanistın·1ı CIA 'nın yıptı,ı 
müdahalelerin durdurulmuı, Pakistan'ın ACganis
tan'a karşı bir US olarak kulı ... nlllT'lSl &Ibi konularda 
Ise Muskie, hükümetinin tutumunu deetştireceQ'ini 
belirten herhangi bır IpuC\l vermemiştir. Ama Mu .. 
kle, daha Gromlko ile löri.i$me)'E' oturfTlıda� öne., 
Avrupa'ya ayak basar basınaz yaptıı. baıın toplan· 
tısında. "Gromiko Ile yapacalım görü,melerdltn 
yapıcı herhaniP bir sonuç beklemi)'orum" diyerek 
maksadının üzüm yemek olmadı�ını da alzından 
kaçırmıştır, 

BATI Avrupa'da geçt1�miz hafta içinde yolunlı .. 
şan diplomatik trafik, her yönüyle emptryallzmln 
lçlnp düştü�ü çözümıüzlü2ü açıea vurmaktadır. As .. 
lında Atlantlk ötesinden ıelen baskılar arttıkçı, 
Avrupa ile ABD arasındaki çelişkıler de derinleş· 
mekt�ir. Bu açıdan, Washington'un eelecek gm. 
lerde Izleyeceei politikalar çözümsüzlüklert de artı· 
raeaktır. 

• 


	y_80_000139
	y_80_000140
	y_80_000141
	y_80_000142
	y_80_000143
	y_80_000144
	y_80_000145
	y_80_000146

